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Ordförande har ordet:

Nu har det blivit ljusare – men var 
är våren? Jag träffade en äldre herre 
härom veckan som påpekade att i år 
har det varit en normalvinter. Det är 
de senaste 10-15 åren som varit ovan-
liga. Vi får se om det blir ytterligare en 
vinter hajk med hela kåren i år. Den 
ordinarie brukar vara i december men 
nu ser det ut som om även St:Georg 
får firas med vinterväder. Nej, nu var 
jag nog pessimistisk i överkant – det är 
drygt 2 veckor kvar till dess. Och lugn 
Ni föräldrar till de mindre barnen. Vi 
ska sova inne.
Jag vill uppmana Er föräldrar att 
komma och fira St:Georg med oss. Det 
är scouternas stora högtid som firas 
över hela världen. Det brukar vara en 
högtidlig stund med märkesutdelning 
med mera. Det hela äger rum söndagen 
den 23 april – se mer om detta på an-
nan plats i tidningen.
Det händer en hel del under våren och 
försommaren. Läs noga Era barns pro-
gram så Ni hamnar på rätt plats vid rätt 
tid. Mycket information om vad som 
händer står också i denna tidning Dra-
ken. Läs den! Den förälder som vill ha 
ett eget exemplar av tidningen skaffar 
sig enkelt en ”prenumeration” genom 

att mejla till mig. Tidningen utkommer 
med ett lagom antal nummer per år.
Just nu i denna stund vet jag att scout-
kårens seniorer sitter och ”påskpysslar” 
– jag hoppas vi får se spåren av dem 
utomhus till påsk!

Vi önskar Er alla en 
GLAD PÅSK!

Har Ni några frågor, funderingar eller 
idéer om kåren och den verksamhet vi 
bedriver är Ni hjärtligt välkomna att 
höra av Er!

Scouthälsningar från 
Gudrun ”Gytte” Jonsson-Glans

0225-50850, 
email: gudrun@glans.info
Mobil till vardags:  070-6575792
mobil helger o semestrar: 070-2698330
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Valborgsmässoafton på 
Skinnbo udde!
Ni vet väl att det är Säters scout-
kår som har hand om mycket på 
Skinnbo udde (ligger i Säter strax 
hitom Campingen) på Valborgsmäs-
soafton?

Vi sköter grillen och säljer korv 
med mera
Vi fyrar av raketer
Vi tänder marschaller

Detta gör några ledare (dom som 
inte är i Risshyttan och firar Valborg 
med seniorer) och några föräldrar 
som anmält sig till detta (Peter som 
är ansvarig för denna kväll kommer 
att höra av sig till Er).

Och vi andra då?

Jo, vi kan ta med oss familj och 
goda vänner och gå ner till brasan 
och njuta – och kanske köpa en fika 
eller korv – pengarna går oavkortat 
till vår scoutverksamhet.

Väl mött på Skinnbo udde den 30 
april önskar Säters scoutkår.

Ps. Om någon har lust att baka 
bullar eller andra kakor som vi kan 
sälja, hör av Er till Peter (070-713 
36 25) eller Gudrun (070-657 57 
92,  email: gudrun@glans.info). 
Detta är ett bra sätt att bidra till vår 
scoutverksamhet för den som annars 
kanske har svårt att komma ifrån.
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Minioravdelningen 
består idag av 15 barn som går i årskurs 
2 och 3. Några har varit med länge men 
en hel del började strax före jul. 

Det är kul att vi blivit några fler. 
Vi har gjort lite olika saker under vå-

ren: sölja, varit på övernattning i loka-
len, lärt oss om knopar, jagat sylttjuvar 
i Risshyttan och annat vi inte kommer 
ihåg just nu. 
Vi miniorer tänker vara med både på 
övernattning i Risshyttan vid St Georg 
och på Risshyttelägret – så då har Ni 
chans att lära känna oss bättre!



Miniorövernattning  
18-19 mars 2006!!

Det började med att alla scouter kom 
vid 16.00 på ett ungefär och alla fick 
umgås ett tag. Sedan var det dags för 
en samling och alla fick veta vad som 
skulle göras under kvällen. Men som 
tur var så fick alla till börja med att leta 
sig en sovplats. När det var klart så var 

det dags att baka lite ”pinnbröd” som 
skulle med ut på äventyr när alla hade 
bakat sitt ”pinnbröd” 

så gick vi ner till ”Säterdalen” och lekte 
i snön nere där. Och det var så mycket 
snö att det gick ända upp till knäna på 
dom större scouter som var med som 
ledare och dambesöket från Malung!



Vi lekte och hade kul under kvällen 
även om man vart väldigt blöt. Den 
stora scouten Gustav Lind vart tvungen 
att springa så det såg ut som han hade 
eld i baken för efter honom kom en 
massa miniorer som ville busa.

Miniorerna hade kul när Gustav och 
Dennis kastade ner dom i snödrivorna!

Vi grillade korv med bröd och pinnbrö-
derna. Men snart var alla kalla å genom 
blöta så det var tid nog att gå hem till 
lokalen där vi alla sov. Men upp för 
backen så hade Vejjan, Dennis och 
Gustav gjort ett ljusspår som ledde en 
uppför backen. När vi kom till lokalen 
och alla hade hängt upp sina blöta klä-
der så kom Annika med kameran och 
tog kort på oss alla. Natten kom och 
alla somnade till slut men det var ett 
par pratiga seniorer som var där. Men 
när dom väl hade tystnat så hörde man 
en massa fnitter från det andra rum-
met… Vad stod på??  Men tillslut så 
somnade alla in i en dvala och sov gott. 

Dagen grydde och alla vaknade och vi 
åt en liten frukost som bestod av gröt, 
varm choklad och en massa mackor 
med skinka och ost. Sen var det vissa 
som packade sina grejor. Men nu var 
det dags att göra en ”Hajkbomb” som 
skulle med att ätas. Den bestod av : lök, 
potatis, äpple, och grönsaker. Sen gick 
vi efter ett tipsrundespår som ledde 
upp till åsen. Sen gällde att hitta till rätt 
grillplats där i skogen så vi kunde laga 
till våra hajkbomber. Det var lek och 
stoj ett tag innan maten vart klar så vi 
kunde äta. Och självklart vart det efter-
rätt som var banan med chokladbitar i 
och sedan lades det på den fina glöden 
och grillades. Sen var det hemmarsch 
till lokalen så att vi kom i tid tills  alla 
föräldrar kom så alla kunde komma 
hem.

Och så var detta läger slut hoppas att 
alla hade det trevligt på det.

Vid tangentbordet: Gustav Lind

Ett stort tack!!
Vi har nu fått in svar på intresse enkäten från de 
flesta föräldrar. Säters scoutkårs styrelse och alla 
ledare tackar Er föräldrar för det Ni är 
beredda att hjäpa till med.
Vi har fått ett stort gensvar och på det här 
sättet hoppas vi att det inte blir så arbetssamt 
för någon. Våra ledare får också mer tid och 
kraft att ägna åt våra scouter.

Styrelsen och ledarna!
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Flera miniorer började i scouterna 
hösten 2005 med att grilla korv. 
Redan vid andra träffen samlades 
ett gäng för tävling i Risshyttan på 
Joglobus, en helg med olika akti-
viteter  som äger rum varje höst. 
Mimmi, Elin, Nathalie, Ida och 
Joel bildade då patrull Nyckelpigor 

medan Alexander, Tobias, Anton 
och Johannes var Skorpionerna. Fia 
och Annika fick också följa med en 
varsin patrull. Där fanns en hel del 
stora scouter vid olika stationer efter 
ett spår i skogen kring Risshyttan 
där vi fick prova på att bära vatten i 
sugrör, göra knopar i plastsäck och 
bära varandra på egen tillverkad bår. 
Vid sista stationen fick vi underhölll 
vi en varsin eld för att se vilken 
patrull som snabbast kunde koka 
upp vatten.
Vid vår tredje avdelningsträff var 
det dags för:

Övernattning i Risshyttan 
21 – 22 oktober 2005!
Vi passade på innan scouternas hus i 
Risshyttan stängde för säsongen och 
övernattade när det var som allra 
mysigast med vedspis och ljusspår.
Ett gäng tuffingar samlades: Anton, 
Joel, Gustaf, Ida, Elin, Markus, 
Markus farfar, Mattias, Johannes, 
Nathalie, Sten-Olof och Fia sam-
lades på kvällen. Vi började med 
att bekanta oss med vår scoutstuga 
och boa in oss i rummen på övervå-
ningen.
När det är mörk höstkväll bör det 
vara ett ljusspår, så även nu när vi 
gick genom skogen efter lyktorna. 
Avslutningsvis hade vi tipsprome-
nad med ficklampor och reflex runt 
stugan.  Forts. på sid. 11
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Scoutprylar

Artnr Benämning Pris Antal
6020 Scoutuppslagsboken 150:- _____

Din beställning vill vi ha senast den 30 april. Lämna den till Lars 
Jungermann  Åkergatan 15. 
Har du några frågor ang. storlekar mm. Så kan du kontakta Lars
Jungermann tel. 523 87. Det går även bra att gå in på 
www.getout.se/ssfscoutvaror för att se mått och storlekar. Där finns 
även andra kläder att beställa. Om det är något ni vill beställa skriv det
och lämna till Lars så beställer han.

Jag som beställer detta heter: 

Och bor på: 

Mitt telefonnummer är: 

  Målsmans underskrift

Beställ scoutprylar.

D k k b h k ll å at. 

Scoutprylar

Artnr Benämning Pris Antal
6020 Scoutuppslagsboken 150:- _____

Din beställning vill vi ha senast den 30 april. Lämna den till Lars 
Jungermann  Åkergatan 15. 
Har du några frågor ang. storlekar mm. Så kan du kontakta Lars
Jungermann tel. 523 87. Det går även bra att gå in på 
www.getout.se/ssfscoutvaror för att se mått och storlekar. Där finns 
även andra kläder att beställa. Om det är något ni vill beställa skriv det
och lämna till Lars så beställer han.

Jag som beställer detta heter: 

Och bor på: 

Mitt telefonnummer är: 

  Målsmans underskrift

Beställ scoutprylar.

Du kanske behöver en scoutskjorta eller något annat. 
77
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Barnskjortor 145:- 
Artnr Storlek Antal 

5522 134cl _____ 
5524 140cl _____ 
5526 146cl _____    
5528 152cl _____ 

5530 158cl _____ 
5532 164cl _____ 
5534 170cl _____    
Damskjortor 175:-

5436 D36 _____ 
5438 D38 _____ 
5440 D40 _____ 
5442 D42 _____ 
5444 D44 _____ 
5446 D46 _____ 

Herrskjortor 175:-

Artnr Storlek Antal 

5536 C44 _____ 
5538 C46 _____ 
5540 C48 _____ 
5542 C50 _____ 
5544 C52 _____ 
5546 C54 _____ 
5548 C56 _____ 
5550 C58 _____ 

Övrigt till scoutskjortor, mm 
Artnr Benämning Storlek Pris Antal 
5615 Sölja läder  12:- _____ 
 Kårhalsduk  50:- _____ 

5625 Sverigehalsduk 25:- _____ 
5610 Blått textilskärp 40:- _____ 
5908 Seniorscoutmärke 10:- _____ 
4383 Blå keps  60:- _____ 

 Sverigemärke 10:- _____ 

Basker
5653  53 115:- _____ 
5654  54 115:- _____ 
5655  55 115:- _____ 
5656  56 115:- _____ 
5657  57 115:- _____ 
5658  58 115:- _____ 
5659  59 115:- _____ 
5660  60 115:- _____ 
5661  61 115:- _____ 
5662  62 115:- _____ 
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Scoutprylar

Artnr Benämning Pris Antal
6020 Scoutuppslagsboken 150:- _____

Din beställning vill vi ha senast den 30 april. Lämna den till Lars 
Jungermann  Åkergatan 15. 
Har du några frågor ang. storlekar mm. Så kan du kontakta Lars
Jungermann tel. 523 87. Det går även bra att gå in på 
www.getout.se/ssfscoutvaror för att se mått och storlekar. Där finns 
även andra kläder att beställa. Om det är något ni vill beställa skriv det
och lämna till Lars så beställer han.

Jag som beställer detta heter: 

Och bor på: 

Mitt telefonnummer är: 

  Målsmans underskrift

Beställ scoutprylar.

Du kanske behöver en scoutskjorta eller något annat. 
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Mitt telefonnummMitt telefonnummer är: er är: 

  Målsm  Målsmaansns underskriftunderskrift



Forts. från sid 6.
Sedan var det skönt att gå in i huset 
och grilla korv i Blå rummet innan 
vi gjorde kväller. 
På morgonen åkte två stora hem och 
Jörgen kom till frukost. 
Gudrun kom och presenterade hur 
Trianga kök fungerar. Tack och lov 
gjorde de det också för då var det 

regnigt och ruggigt och ren fröjd att 
få dricka lite varmt thé.
Teater och lek på vinden uppsatt av 
miniorerna var mer lockande.
När övernattningen började lida 
mot sitt slut hade vi ännu inte haft 
användning för papper och penna 

som vi hade i packningen så den 
sista samlingen i Blå rummet fi ck 
vara att anteckna tider till nästa 
träff: FN-fackeltåg en kväll tillsam-
mans med alla andra.

Draken på internet

Senaste numret fi nns i pdf-format 
på kårens hemsida: 
http://hem.passagen.se/saterscout/
Klicka på länken nere till vänster för 
att ladda hem den!
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Två träffar för ledare, funktionärer och 
seniorer under våren

Första träffen 25 april
Då träffas alla scoutkårer i södra kretsen för att diskutera framtiden tillsam-
mans med distriktets nya utvecklingskonsulent Alexandra Dannelöv. Vi 
skall bland annat diskutera förbundets stora satsning på rekrytering av barn 
och ledare som drar igång till hösten, hur gör vi, vad behöver vi eventuellt 
hjälp med mm. Mötet är i Hedemora scoutlokal 18.30-20.30.
Ingen förhandsanmälan krävs men ring eller mejla Gudrun om Du är bero-
ende av skjuts. Samling vid lokalen senast kl 18.10 för samåkning med de 
antal bilar som krävs.

Och andra träffen 13 maj : 

Inbjudan till Distriktsråd 
Dalarnas scoutdistrikts styrelse inbjuder härmed till Distriktsråd för att 
diskutera framtiden tillsammans med er kårer.
När: lördag 13/5 kl 10.00- 13.30 (fika kl. 10.00, vi startar mötet ca kl. 
10.30)
Var: Falun, Stefansgården.
Anmälan: till Annika via mail senast 2/5, annika@dalascout.nu.
Program för dagen: 
Rekryteringskampanj i höst
Kårernas ekonomi, hur tjänar vi pengar, vilka regler gäller.
Har ni ute på kårerna önskemål om att ta upp något särskilt under dagen 
vill vi att ni meddelar det vid anmälan.
Alla kårer som har fler än två deltagare kommer att få boken ”Ledarskap” 
av distriktet. För varje två deltagare erhåller kåren en bok. Har kåren redan 
köpt in denna bok hittar vi ett alternativ som är likvärdigt.

Välkomna till en dag med scouting i fokus
Distriktsstyrelsen

Ps. Till detta möte i Falun anmäler Du Dig själv. Hör av Dig till Gudrun 
om Du behöver skjuts. Samling vid lokalen senast kl 09.00 för samåkning 
med de antal bilar som krävs
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        ST:Georg

Startar på Lördagen den 22/4 Kl:15:00 i Risshyttan.
Slutar Söndagen 16:00 vid Gruvålen i Silvberg se kartan
Anmäl till din avdelningsledare senast 18/4.
Kostnad: 40Kr
Glöm inte att packa i ryggsäck och lakan till sängen
Förädrar o vänner är välkomna på fika från 14:30.

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
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Söndagen den 12 mars i fin vårsol 
(vart tog den vägen se´n??) hade 
kåren sitt årsmöte i lokalen. Det 
viktigaste som hände där var nog 
att medlemmarna bestämde sig för 
att köpa Risshyttan. Vi valde också 
ny styrelse och funktionärer. Så här 
blev det:

Till kårordförande omvaldes Gu-
drun Jonsson-Glans och till ny vice 
kårordförande valdes Jörgen Er-
landsson.
Till sekreterare nyvaldes Susanna 
Pallin och till kassör nyvaldes Lars 
Jungermann.
Till övriga ledamöter valdes Peter 
Larsson, omval, Gustav Lind nyval 
och Sofia Sundström nyval.

Till revisorer omvaldes Hans Es-
kilsson och Britta Öhlund och till 
revisorssuppleant omvaldes Niklas 
Andersson.

Val av övriga Till övriga kårfunk-
tionärer valdes följande:
funktionärer  
Medlemsregistrerare:  
Annika Lidin
Stugfogde: 
Niklas Andersson
Vice stugfogde:
Kristina Jungermann
Materialförvaltare: 
Martin Persson
Kårkaplan:  
Anders Persson

Rapport från Årsmötet
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Scoutvarors ombud: 
Lars Jungermann
Kårpostmottagare: 
Lars Jungermann
Valberedning: 
Hege Bothner-Wik
Ansvariga lokalen: 
Karolina Pallin och 
Susanna Pallin
KUL:  
Annika Lidin
Webb och Draken: 
Magnus Östling

Efter mötet fi kade och åt vi en god 
paj med glass, som Annika hade 
fi xat

Efter över 40 år är den vår!!
Söndagen den 12 mars kl 15.37 år 
2006 ägde det historiska ögonblick-
et rum.
Här ser Ni ordförande och vice 
ordförande underteckna köpeavtalet 
för Risshyttan. Nu äger vi huset och 
ängarna runt om kring. Det känns 
verkligen skönt att vi tryggat vår 
framtid i Risshyttan!.
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Traditionsenligt träffas: 
ALLA SCOUTER, FÖRÄLDRAR, 
LEDARE OCH FUNKTIONÄRER

Det går bra att ha med sig småsyskon också, eller andra nära och kära.
Då väcker vi vår egen scoutstuga Risshytte Herrgård ur vintersömnen 
och gör stugan ren och fin inför de aktiviteter som nu drar igång.
Samling kl 10.00 ute på gården.
Då delas arbetsuppgifterna ut, en del av oss städar inne och en del gör 
saker utomhus. Tag gärna med räfsor, kratter, grensax och andra verk-
tyg som kan vara bra att ha (allt lämpligen märkt med namn).
Scoutkåren bjuder på lunch. 

1:a maj i Risshyttan!

Kårläger!


