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Jag vill passa på att önska er alla 
(scouter, ledare och föräldrar) ett 
Gott nytt år, och ett stor tack för 
föregående år.

Vårens avdelningsaktiviteter star-
tar vecka 3. 

Detta nummer innehåller också 
en intervju med Ségolène Falch-
ero, som är scout i Frankrike där 
systemet är olikt vårat, och där de 
satsar mycket mera på överlevnad 
än det vi gör i Sverige.

Hösten har varit späckad med ak-
tiviteter. Några av patrullscouter-
na har varit på Rådspatrullskurs 
i Nyhammar, vi har haft JOTA/
JOTI samt Joglobus i Risshyttan. 
Några scouter (framförallt min-
iorer) deltog på FN-dagen. Säters 
scoutkår ställde upp med full sty-

rka på Distriktsstämman som var 
i Malung (till trots för att några 
av seniorerna var väl trötta, och 
delvis sov). Halloween hade vi i 
Risshyttan, sen var det avslutning 
i lokalen med lekar mm och till 
slut var det sedvanlig tältövernat-
tning vid Risshyttan.

För att få in lite mera pengar har 
vi haft Scoutkårens lotteri – jul 
lotteriet (och vi vill tacka för alla 
vinster som ni har bidragit med), 
samt att vi bl a har varit med 
att sköta vissa saker under Jul-
marknaden. Under Julmarknaden 
hade seniorerna ett eget stånd där 
de sålde varor, och de vann också 
förstapriset för bäst pyntade stånd 
- Grattis.

Kommande gemensamma 
aktiviteter under våren 
2008:

- Årsmöte söndag 16 mars  
 kl 14
- Gemensam övernattning  
 för alla i Risshyttan 18-19  
 april
- St Georg onsdag 23 april  
 (alla i familjen är välkom 
 na) – antagligen i Säters  
 kyrka
- Städdag i Risshyttan 
 lördag  kl 10:00 (alla   

Ordförande har ordet
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 scouter och föräldrar är  
 hjärtligt välkomna)
- Guldknopen (tävling med  
 andra kårar) i Säter 11 maj
- Risshyttelägret 6-8 juni
- Girlanger Risshyttan 15  
 juni (alla scouter och   
 föräldrar är 
 hjärtligt välkomna)
- Kransbindning 18 juni  
 (alla familjer bör komma  
 med blommor)

Jag tror och hoppas att vi alla får 
en trevlig vinter, vår och sommar 
med mycket varierade aktiviteter 
inom kåren.

Scouthälsningar från fru 
ordförande, 

Hege Bothner Wik

email: aspwik@telia.com
Telefon: 0225-526 06
Mobil:   070-617 81 09 
(som nu också fungerar hemma)

Lite blandade saker från Malung

Samtidigt som kåren hade JOTA/JOTI i Risshyttan hände det en del saker i 
Malung för seniorer och ledare. På fredagen var det Dalamys för seniorer och på 
lördagen valde seniorerna ett nytt SSC-AU för 2008. På lördagskvällen var det en 
jubileumsmiddag för att fira Scouting 100år. Natten mellan lördag-söndag 
ägnades åt JOTI-verksamhet, vilket medförde vissa trötthetsproblem på 
söndagens distriktsstämma. 



Yxornas kanothajk 29-30/9

Att lägga en kanothajk i slutet på september är ganska chansartat, det kan vara 
jättefina dagar men det kan också vara mindre fina dagar. Vi fick det senare, vi 
startade i +5 , motvind och konstant duggregn. I regnet och motvinden var det 
inte helt lätt att hålla kanoterna på rätt kurs, fick man in vinden lite snett framifrån 
slutade det ofta med en ”bredsladd” med kanoten. Under kvällen så klarnade 
vädret upp, och på söndagen hade vi riktigt bra väder (åtminstone jämfört med 
lördagens väder. 

Väntan på start, stå mitt i kläderna! 

Vad gör man när regnkläder inte räcker till? 
Använd våtdräkt! 

Kan det vara bättre att vänta här? 
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Yxornas kanothajk 29-30/9

Patrik tömmer kanåten på gårdagens regnvatten. Ett riskfyllt moment, att lyckas sätta sig i Kvark, 
en väldigt instabil kanot. 

Therese och Ester övar på att tippa kanoten. 
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JOTA/JOTI

Juniorerna förbereder Lunchen. Efter som Radio Amatörerna inte 
kunde delta under årets JOTA 
anordnades i stället en  skogs fem 
kamp.

Styltgång och Trangia montering Bårbärning över ängen gick bra ända 
tills en bår gick av. 

Jonas agerar skadad och fick vara 
mål vakt under den avslutande 
skogsfotbollen . 

Näst sista grenen var vatten 
värmning medels telefon katalog. 
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Tält övernattning 

Snö var det ont om men isen var 
tjock.

Sara och Julle målar sig med 
krigsbytet från 
Kvällens kamp mellan kungarikena. 

Ted och Johan hade för varma 
sovsäckar och spenderade natten 
utomhus –12grader. 

Vi övriga 16st sov i det varma och 
sköna tältet. 

Ida har vaknat och förbereder sig för 
frukost. 
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Miniorövernattning 13-14 oktober 

   Vi ledare åkte ut på lördagsförmiddagen för att städa 
lite och förbereda. Senare kom även två andra ledare. 
Tanken var att miniorerna skulle få lära känna 
Risshyttan lite och lära sig om allemansrätten. 
   Klockan 16:00 kom 10 uppspelta miniorer, varav en 
(Anton) inte kunde sluta tjata om de knoprep vi lovat 
att de skulle få tillverka.
  Innan middagen pratade vi om allemansrätten (och 
alla miniorföräldrar kan vara stolta, för allihopa visste 
redan innan var det var för något) och gjorde 
knoprepen, som vi färgade gröna.
   Till middag hade Magnus lagat ugnsfalukorv och 
potatismos, och vi ledare tyckte att maten var bra och 
hoppas att miniorerna också tyckte det.
   Efteråt fick de alla diska sina saker och leka själva 
uppe på vinden medan vi ledare planerade för kvällens 
aktivitet. Den aktiviteten håller vi dessvärre för oss 
själva.
   Natten var lugn, och vi ledare som ställt klockan på 
sju klev inte upp förrän halv åtta när vi blev stormade 
av hungriga barn som absolut ville ha frukost just på en 
gång.
   Förmiddagen tillbringade vi ute med lekar och 
sagoläsning (så bli inte oroliga om era miniorer en dag 
kommer hem med en miljon, de har de lärt sig att tjäna 
från boken vi läste).
   Vi ledare tyckte att det var väldigt roligt och hoppas 
att miniorerna vill ha en övernattning i vår också. 

// Miniorledarna 
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Välkomna alla 1996 och 1997:or! Ni som går i 4:an och 5:an. 

Juniorledare våren 2008 
Fia Wikström 0225-407 07 resp 073-932 84 87 Tel lokalen 518 23, tel Risshyttan  0243-24 31 26 
Lars Jungermann 0225-523 87 resp 070-643 80 31 pg 12417-2 

JUNIOR Våren 2008 Tisdagar 18.00 - 19.30

AKTIVITET PLATS TID ÖVRIGT 

v. 3 15/1 Upptakt. Patrull. Lokalen 18.00 - 19.30  

v. 4 22/1 Scouting Lokalen 18.00 - 19.30  

v. 5 29/1 Scouting Lokalen 18.00 - 19.30  

v. 6 5/2 Scouting Täppgatan 18.00 – 19.30  

v. 7 12/2 Scouting. Lokalen 18.00 – 19.30  

v. 8 19/2 Scouting/Thinking day 22 
Lokalen 

18.00 – 19.30                 

V 9 28/2 Inställt pga sportlov 

v. 10 4/3 Scouting Lokalen 18.00 – 19.30  

v. 11 11/3 Lägerpyssel, sång o dyl. Lokalen 18.00 – 19.30  

V 11
Lör 
15/3 Vildmarksmässa Älvsjö

Info kommer.  
Gem resa 

Hela familjen med 
hela kåren 

V 12 18/3 Inställt pga helgen 

v. 13 25/3 Inställt pga påsklov 

V 13 
29-
30/3 Juniorövernattningen Risshyttan Lör 16.00 – Sön 13.00.  

v. 14 1/4 Inställt pga övernattning 

v. 15 8/4 Scouting Lokalen 18.00 – 19.30  

v. 16 15/4 Scouting. Säterdalen 18.00 – 19.30  

V 16 
18.19/
4 S:t Georg övernattning Risshyttan 

Fre 19.00 – lör 
15.00 Hela kåren. 

V 17 
Onsda
g 23/4 Gemensam S.Georg 

Säters kyrka 
samling
Coriandergården 

Mera info kommer. 
18.00 – 19.30 

Hela kåren och 
Hedemora - 
Vikmh

v. 17 
Lör
26/4 Umgås och städa. Risshyttan 

Hela dagen 
10.00

Hela familjen med 
hela kåren. 

V 18 30/4 Inställt pga städningen. 

v. 19 6/5
Scouting och 
stationsförberedelse.

v. 20 13/5 Scouting 
Ta med cykel till 
lokalen! 18.00 – 19.30  

V 21 20/5 Junioravslutning Risshyttan 18.00 – 19.30  

v. 23 6-8/6 Risshyttelägret Risshyttan 
Fre 10.00 – sön 
14.00 Många kårer. 

v. 24 
v 25 

15/6
18/6
19/6
20/6

Förarbete 
Förberedelse 
Lilla midsommar 
Stora  midsommar 

Risshyttan 
Åsgårdarna
Åsgårdarna
Säterdalen

Girlangbindning
Kransbindning
Firande
Scoutskjorta! 

Juniorledare våren 2008 
Fia Wikström 0225-407 07 resp 073-932 84 87 
Lars Jungermann 0225-523 87 resp 070-643 80 31 
Scoutlokalen 518 23  Risshyttan 0243-24 31 26 
Förälder! Hör av dig om du vill bli medledare eller om du kan boka in dig någon gång och närvara som vuxen i avdelningen! 
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Ségolène Falchero kommer från 
StGeorges de Reneins (i Beau-
jolais, distriktet nord för Lyon). 
Hennes familj består av mamma, 
pappa, 2 bröder och 1 syster, 
varav en broder också är scout. 

Ségolène har varit scout i 4 år. 
Orsaken till att hon startade med 
scouting var att hon tycker om 
miljö och att sova ute. 

I Frankrike kan man starta som 
scout när man är 8 år. Ledaren 
planerar programmet men frågar 
scouterna om det är något spe-
ciellt de vill göra. Scoutmöten 
hölls alltid på helgerna eftersom 
skolan sluter sent (18:00). Scout-
möten hölls varannan helg, och 
eftersom hon är med i en scou-
trörelse som är katolsk, så går de 
ofta i kyrkan. I Frankrike är tre 
stora scoutrörelser. 

I Ségolène’s scoutrörelse så fi nns 
det 6 olika grupper, där grupp 1, 
3 och 6 är för pojkar och grupp 
2,4 och 6 är för fl ickor. För pojkar 
är man vargunge mellan 8-12 år, 
scout mellan 12-17 år och van-
drare mellan 17-19 år. 

Intervju med Ségolène 
080106
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För fl ickor är man blåvinge mel-
lan 8-12 år, guide mellan 12-17 
år och äldste guide mellan 17-19 
år. Patrulledare kan man bli först 
efter att ha varit med i två år inom 
sin grupp.

De som er mellan 17-19 år har 
ofta möten utan ledare, och möten 
är ofta turer till heliga/religiösa 
platser. Det kortaste mötet de har 
är på 3 timmar. De har inga över-
nattningar på vintern, och om de 
har övernattning sker det alltid i 
tält på privata områden. Scouterna 
bygger utan rep och med någon 
typ av timringsteknik. Tälten 
byggs ofta uppe på en ställning 
(se bild). 

Mat tillagas alltid över öppen eld 
och aldrig i Trangia.
Scoutdräkten är mycket väl 
defi nierad. Ségolène har en ljus-
blå skjorta och en gul och svart 
sjal. Till detta måste man ha vita 
strumpor och mörka byxor eller 
byxkjol och mörk blå tröja. 

Scouthälsningen sker för de yngre 
scouterna med två fi ngrar medan 
de äldre har en scouthälsning som 
vi med tre fi ngrar. Man avlägger 
ett löfte som blåvinge, och ett 
som guide, och får då ett märke 
att fästa på baskern som också är 
en del av scoutdräkten.

På frågan om vad som skiljer 
scouting i Sverige med scouting 
i Frankrike är det att det är totalt 
olika. I Frankrike är man alltid ute 
i naturen och gör saker, borta från 
den vanliga världen. Friluftslivet 
är viktig och man tränar mycket 
mer överlevnad än det vi gör. I 
Frankrike är det inte vanligt med 
scoutmöten inomhus som vi har i 
Sverige.

Reportar: 
Hege och Gudrun
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SÄTERS SCOUTKÅR SÄLJER

HAR DU BEHOV AV ETT
UNDERSTÄLL ?

HOS LARS JUNGERMANN FINNS EN
VÄSKAMED PROV FRÅNULLMAX.
LÅNA DENOCH VISA FÖR VÄNNER
OCH ARBETSKAMRATER. KÅREN

TJÄNAR UPP TILL 30% PÅ
FÖRSÄLJNINGEN.

GÅ ÄVEN IN PÅ www.ullmax.se OCH
TITTA PÅ SORTIMENTET.

FRÅGOR KONTAKTA LARS PÅ TFN.
523 87


