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Ordförande har ordet:

Ja – då har det blivit nytt år igen. Alla 
avdelningarna har nu kommit igång. 
Glädjande nog fick vi flera nya minio-
rer i slutet av höstterminen. 
Vi hoppas att Ni skall trivas 
bra hos oss!
Själv har jag efter nästan ett år som 
ordförande blivit lite sugen på att bli 
ledare igen. Fast jag inte egentligen 
hinner (jag reser mycket med jobbet 
och är ofta borta flera kvällar i veckan) 
så har jag inte riktigt kunnat hålla mig. 
Jag kommer därför vara med på mi-
niorscouterna så ofta jag kan denna 
termin. Miniorscouterna har också fått 
förstärkning  med två seniorer (seniorer 
är de som går i åk 9 och äldre). 
Det är Gustav o Dennis som kommer så 
ofta dom kan för läxor och dylikt. 
Det tackar vi för.
Det där med att hinna är alltid lite kne-
pigt. Karolina har fått jobb, kul tycker 
vi alla, men det blir alltid svårare att 
få tiden att räcka till (synd att man inte 
kan ge scoutledare betalt, då skulle de 
inte behöva jobba så mycket…). 
Karolina har skiftgång men som tur är 
har vi Peter som går in som patrulls-
coutledare även han. 
Har hört ryktas att det kan vara ytterli-

gare ledare/assistent på ingång där.
I övrigt dyker det upp seniorer och 
andra ledare här och där när det finns 
behov. 
Och räcker inte ledarna till så har vi ju 
Er föräldrar. Ja – Ni får gärna komma 
med Era barn till scouterna även när det 
inte är ”kris”. 
En vuxen till är aldrig fel!
Om allt går enligt planerna kommer 
vi köpa vår scoutstuga Risshyttan nu 
till våren. Kåren är hyrt den länge men 
det känns bra om den nu blir vår ”på 
riktigt”. Så vi har mycket att se fram 
emot nu under våren. En värmande 
sol och när det blir vår öppnar vi upp 
Risshyttan igen! Jag var där häromda-
gen och rastade hundarna och passade 
på att titta till huset. Vi kan verkligen 
vara glada som har ett sådant fint ställe 
att vara på!
Ta nu väl vara på Er under sportlovet. 
Passa på att vara ute och få dagsljus i 
ögonen. Men se upp med isarna och 
brutna ben! Benen behövs på kom-
mande hajker och vandringar.
 
Scouthälsningar från Gudrun ”Gytte” 
Jonsson-Glans

0225-50850 , email: gudrun@glans.
info
Mobil:  070-6575792
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Dags att börja ladda för SCOUT 
2007!!!
Och vad är det???
Jo ett STORT läger i Skåne nästa 
sommar. Dit hoppas vi att Säters 
scoutkår åker med många deltagare. 
Första korta informationen får Du 
här nedan (ett ”urklipp” från www.
scout.se)

Lägerfakta
Tidpunkt för jiingijamborii:
14-22 juli 2007
Plats:
Rinkabyfältet utanför Kristianstad 
(samma plats som den nationella 
Jamboreen 2001) 

För vem:
Programmet riktar sig till Scouter 
som är mellan 11 och 18 år. Är man 
över 18 kan man delta som funktio-
när.   
 Jiinge är ett sydsamiskt ord som 
betyder mångsidighet och många. 
Ordet jamboree kommer från urin-
vånarna i nordamerika och betyder 
ungefär ”glad tillställning”. 

Torsdagen den 9 mars kl 18.30 
kommer vi att ha föräldrarmöte i 
scoutlokalen, med en första infor-
mation om lägret. Några i kåren 
som var med på jamboree scout 
2001 kommer att berätta om hur det 
var.
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Vad gör ledarna... 
...när barnen inte är med??
Ja – det kan man undra…Ni skulle bara 
veta!
Trettondedag jul samlades nästan alla 
ledare ute hos Hege i Aspnäs. Det var 
en solig dag och vi såg en patrullscout 
ute på isen som pimplade. Men inte 
brydde vi oss om solen. Vi kröp in i den 
go´a stugvärmen och började planera 
för sommarens läger, vårens hajker, 
köp av Risshyttan, vilka som blir ledare 
under vårterminen för vilka barn osv. 
Efter att vi slutligen parat ihop barn 
med ledare, bokat olika kvällar för 
scoutmöten med mera så tog vi oss ett 
bad i familjen Wiks bubbelpool. Ni må 
tro det var härligt och avkopplande att 
ligga och titta ut över den mörka him-

len över Risshyttesjön. Lite kallt om 
nästippen blev det visserligen.
God mat fick vi också (tyckte i alla fall 
jag – som hade planerat den) som vi 
hjälptes åt att laga. Det är trevligt för 
ledarna att ibland bara behöva hålla 
reda på sina egna grejer och få tid att 
prata med varandra. Det är också bra 
att samlas alla på en gång eftersom vi 
har många gemensamma aktiviteter att 
ordna med.
I början av varje termin har ledarna och  
styrelsen alltså en egen ”övernattning”. 
Det är en tradition som jag tror pågått 
många år nu. Och detta var inte sista 
gången. Vi tackar Hege, Ove, Sara och 
Jonas för Er gästfrihet ute i Aspnäs!
Hela ledar/styrelsegruppen genom ord-
förande Gytte (Gudrun)

JULGRANSPLUNDRING
På tjugondag Knut så arrangerade 
vi som vanligt julgransplundring 
på rådhustorget för stadens alla 
barn. Förutom dans runt granen, 
fiskdamm, lotteri och chokladhjul 
så trollade Mr Udd. Allt avslutades 
med utdelning av godispåsar skänk-
ta av Säters köpmannaförening.
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Rättvikskurserna 2006
För 50:e året i rad ordnade Dalarnas 
scoutdistrikt ledarkurser i Rättvik.

Seniorscouterna med ledare åkte till 
Rättvik redan fredag kväll. Det var 
enda möjligheten att utnyttja all-
männa färdmedel. Som tur var bor 
Kinas mamma i Rättvik så där fick 
alla sova över.
På lördag förmiddag samlades alla 
kursledare och deltagare på Stifts-
gården. Det var drygt 200 personer 
som vällde in genom dörrarna.
Som vanligt fanns det en mängd 
olika kurser att välja på. Våra 
ungdomar och ledare har lärt sig en 
massa nytt att lära ut vidare.
Erika, Therese, Erik, Sofia, Ester 
och Evelina har lärt sig sjukvård 

och de ska nu se över kårens sjuk-
vårdsväska och se till att den blir 
komplett.

Samling i Gruvan, bild från förra året.

Två glada sjukvårdare.

Sara, Gudrun och Kina tillverkade 
vikingasmycken. Kan det möjligen 
bli tema för ett kommande läger?.
Fia gick sång & ceremoni. Hege: nu 
är Ni två som kan fixa fina lägerbål 
och andra ceremonier
Hege och Mats har lärt sig en massa 
knopar. Jag får nog gå i lära hos 
dem. Brukar fuska mig fram med 
råbandsknop och dubbelt halvslag 
till allt.
Jörgen och Max har gjort egna 
knivar. Kanske något för resten av 
seniorscouterna att göra på hem-
maplan.
Magnus har tagit första steget i 
ledarutbildningen. Han gick assis-
tentkursen.
Maria och TD häckade framför 
datorn och lärde webb.
Lars och jag har lärt om ledarskap. 
Akta er vad vi ska hitta på så små-
ningom.

Sårade på sjukvårdskurs.
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Kurshelg i Rättvik är en intensiv 
helg med kurspass, mat och fika 
stup i kvarten. 

På kvällen var det jubileumsar-
ragemang med demonstrationer av 
gamla lekar och sånger och scout-
historia. Sedan visade ungdomar 
från Järlinden hur man jonglerar 
med eld. Jättemaffigt!!! När klockan 
blev åtta kom Annika och ledsagade 
oss till skolan. Där fick vi alla knö 
in oss för att få uppleva kvällens 
hemliga gäster. Ett lurigt gäng blev 
de presenterade som. Visst var dom 

luriga Lurbo Stompers, en kvartett 
från Falun som sjöng och spexade 
helvasst.
Kvällen avslutades med ljusspår till 
kyrkan, midnattsmässa och sedan 
varmkorv .
Söndagen var lika fullmatad som 
lördagen och vips så var det dags 
för avslutning 
i Gruvan.

Gudrun gör vikingasmycken.

Jag hade en rolig helg som vanligt 
och jag hoppas att resten av Säter-
gänget också hade kul.
Ingrid Norman

Vikingaarmband

KALLELSE 
TILL

SÄTERS SCOUTKÅRS ÅRSMÖTE
 SÖNDAGEN DEN 12 mars KLOCKAN 14.00 

I LOKALEN PÅ BARBROGATAN. 
ALLA KÅRENS MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA.

EFTER MÖTET SERVERAS FIKA.
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seniorlaget yxorna
www.yxorna-sater.tk
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Kårläger!


