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Scoutgården
I Scoutgården visar vi ofta bilder och filmer från både läger 
och annat. Därför har den stora salen nu utrustats med tak-
projektor och filmduk. 

Säker och Trygg förening
Levene scoutkår är en av få föreningar i Vara kommun som 
är certifierad som Säker och Trygg förening. 

Säker och Trygg förening är en kvalitetsmärkning för barn- 
och ungdomsverksamhet. Certifieringen innebär att förening- 
en aktivt arbetat igenom policy och handlingsplan för bättre 
hälsa, färre olyckor samt ökad säkerhet och trygghet för 
barnen i verksamheten. 

Returmera
Ragnsells var i slutet på året ute och informerade om Retur-
mera. Kåren har nu startat miljöarbetet med att sortera alla 
sopor i olika fraktioner. och genom att scouterna jobba med 
de nya miljömärkena.

Kåren på internet
Kåren har öppnat en egen Facebook-sida för att möta ung-
domarna i deras egen datormiljö. Det blir ett bra komplement, 
med en lite snabbare touch, till hemsidan (www.nsf.scout.se/
storalevene).  På hemsidan lägger vi fortfarande in kalender-
händelser och dokumentation. Här kan man dessutom ladda 
ner olika blanketter och dokument.

Ett stort och varmt tack 
Tack!
 
- Colorex, Levene Rör, Byggmax, Ica Kvantum, Varabageriet 
och MVV Holding AB för deras hjälp och sponsring till de lyck-
ade Lådbilsbyggarlägren.  

- Adelsåsens Kalkon och Pia Gullberg för skänkta vinster till 
julmässan. 

- Team Sportia i Skövde, som även i år har sponsrat kåren 
med visnings- och udda tält. Tält går alltid åt!

- Kåsentorps Maskinstation för snöröjning under året.



Tack alla föräldrar
Vi vill särskilt tacka alla föräldrar och ledare, som gjort ett 
utomordentligt bra jobb i Konserthusets garderob. Pengarna 
vi tjänar här utgör en stor del av budgeten som går till kårens 
verksamhet.

Verksamheten 
Under året har alla scouter varit delaktiga i avdelningarnas 
planeringsarbete. Spårarna och upptäckarna har valt utifrån 
ett smörgåsbord av olika aktiviteter inom veckans tema. 
Äventyrarna har i slutet av varje scoutmöte bestämt vad som 
ska göras på nästa. Utmanarna utformar sina egna möten 
tillsammans med ledarna.  

I det nya scoutprogrammet sker inlärningen av scouttekniken 
via märkestagning. Spårarna och upptäckarna har unde året 
jobbat med en rad olika märken.

Scoutkåren 80 år
Scoutkårens födelsedag har firats vid flera tillfällen under 
året: tårtkalas med alla scouter, fjällvistelse med ledarna 
och scoutfamiljerna samt ett uppskattat julbord för ledarna. 
Ett bildspel, från de första femtio åren, sattes samman och 
visades bl.a på julmässan.

Aktiv lägersommar
Årets lägerutbud var större än vanligt. Sommarlovet inleddes 
med tre lådbilsbyggarläger. Därefter åkte 13 utmanare och 
äventyrare till Kristianstad, på den största världsscoutjabo-
reen någonsin. Samtidigt arrangerade kåren ett camp-in-
camp i närheten. Det är, precis som det låter, ett läger i lägret 
som ger det stora lägrets utländska deltagare en möjlighet 
att komma ut i landet och se sig om. För de som inte hade 
möjlighet att var med på Skånelägren ordnades ett helgläger 
i Ljungskile. Sist på säsongen erbjöds alla scoutfamiljer att 
åka med på ett fjälläger i Storvallen.    

Internationell touch i kåren
Under hösten har Bojana Inchevska, från Makedonien, 
arbetat i kåren. Bojana är volontär inom NSF. Med scouterna 
har Bojana lärt sig svenska, och de har tränat sin engelska. 

Representation 
Vid distriktsårsmötet valdes Sibban Andersson och Mija 
Gustafsson in i den interimsstyrelse, som ska jobba med 
sammanslagningen av de tre NORP-distrikten: Skaraborg, 
Älvsborg och Västkusten.  

Sibban Andersson har ingått i Svenska Scoutrådets utbild-
ningsgrupp. 

Cecilia Hemming var NSF:s representant på WAGGGs värld-
skonferens i Edinburgh i juli. 

Erik H Ekholm var i Afrika på Amahoro Amanis fredsklubbs- 
möte i Burundi över jul- och nyårshelgerna.
 
På Scoutforum i Katrineholm hade Cecilia Hemming och 
Emilia Sandgren workshops med Drogfriryggsäcken.

Året som gått
 ♣ Malin Elfversson, Efraim Pettersson, Henrik Longnell, 

Matilda Bäckström, Anton Fredriksson och Niclas Ekblad  
invigde det nya året med ett sprakande tolvslag på förbundets 
nyårsbal på Ransbergs Herrgård.   

 ♣ Erik H. Ekholm representerade NSF på WOSMs World 
Scout Youth Forum och World Scout Conference i Brasilien. 
På Youth Forum diskuterades bl.a. ungdomarnas inflytande i 
WOSM. Man förberedde också  frågor inför konferensen, där 
Sverige lyckades att få in sin kandidat, finländska Karin Ahlbäck, 
i Världsscoutstyrelsen. 

 ♣ I februari var ledarna, Magnus, Anneli, Cecilia och Susanne 
på avdelningsledarhelg (ALH). Tillsammans med fyrtio ledare 
från andra delar av landet fick de en tvådagars scoutledarutbild-
ning i olika ämnen. Sibban Anderrson var kursansvarig. 

 ♣ Scoutkårens årsmöte var som vanligt en aktiv och trevlig 
heldag med många diskussionsämnen. Äventyrare och ut-
manare var med och gjorde sitt till för att fylla på arbets- och 
arrangemangsplaner med intressanta och lärorika aktiviteter. 

 ♣ Inför sommarens internationella jätteläger hölls ett väl-
besökt föräldramöte. Sibban informerade också om kårens 
80-årsjubileum. Att kåren har aktiverat ungdomar sedan 1931 
skulle vi sedan fira i flera omgångar under året. 

 ♣ Kåren genomförde en mediautbildning för alla utmanare 
och ledare. Syftet med utbildningen var att  diskutera igenom 
olika problemställningar och att lära sig hantera Facebook och 
andra sociala medier på ett bra sätt. 

 ♣  Påskens Tips- och Äggapromenad med våfflelcafé gav en 
bra inkomst till scouterna. 

 ♣ Den 10 maj hade Spårarna och Upptäckarna övernattning 
i Scoutgården, några tog utmaningen att sova i tält utomhus. 

 ♣ Erik H Ekholm var på Actives veckoseminarium Speak 
up for the Environment under en vecka i maj i Kiev, Ukraina. 
Veckan innehöll workshops och grupparbeten som utmynnade i 
konkreta miljöprojekt på hemmaplan 

 ♣ I slutet av maj samlades drygt trettiotalet scouter, ledare 
och föräldrar i Scoutgården för att städa, reparera och göra 
fint. Alla tält kompletterades och lagades, ved kapades och 
klövs, buskar klipptes och sly röjdes.  

 ♣ I maj höll också Sibban Andersson en kreativ kurs i 
betonggjutning där allt från blomkrukor till fat och trädgårds-
dekorationer tillverkades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ♣ Tretton ungdomar från kåren deltog i WSJ (World Scout 
Jamboreen, som i år hölls i Sverige. Aldrig tidigare har så 
många samlats på ett och samma jamboree: 40 080 scouter 
från 150 länder! Ett annat fantastiskt rekord var att det var det 
första helnyktra världsjscoutamboreet genom tiderna. 

 ♣ I juni gick Erik H Ekholm Idékurs på Storvallen.  

 ♣ Sedan drogs tre veckors fullbokade Lådbilsbyggarläger 
igång. Årets ungdomsledare var Malin Elfversson, Efraim 
Pettersson och Ellinor Svensson. Ansvariga ledare för alla 
tre lägren var Sibban Andersson och Anna Bengtsson.  

 ♣ 23 scouter var på Camp in Camp. De tog hand om och 
roade sig tillsammans med de utländska gästerna från stor- 
lägret WSJ i Kristianstad. Tillsammans med det övriga distrik-
tet tog Levene-kåren emot 300 gäster från 25 olika länder  
under tre dygn. Många nya kontakter knöts. 
 

 

 ♣ Sommaren avslutades med ett Minijamboree för dem 
som inte hade haft tillfälle att vara med på Skåne-lägren.  

 ♣ Sibban var på ett femdagars nordiskt program- och 
ledarutbildningsseminarium, NOPOLK, i Helsingfors. Under 
seminariet utbyttes erfarenheter i övergripande program- och 
utbildningsfrågor. 

 ♣ På förbundets årsmöte i Östersund deltog kårens ut- 
manare som ombud. Ledare för gänget var Sibban Anders-
son. Cecilia Hemming och Erik H Ekholm var med som 
representanter i FS respektive UsCK. 

 ♣ Genom föräldrars och scouters kvälls- och helgarbete i 
Konserthusets garderob har vi fått in välbehövda pengar till 
verksamheten. 

 ♣ Fem scoutfamiljer och ledare åkte med anledning av 80- 
årsjubileet till en härligt solig fjällvecka i Storvallen. 

 ♣ Höstterminen startade med ett hejdundrande tårtkalas 
för att fira kårens 80 år. 

 ♣ Kårstyrelsen arrangerade en utflykt för IOGT-NTO-
distriktets seniorer i september. Dagen inleddes med en träff 
i Scoutgården, där Sibban Andersson berätade om kårens 
verksamhet och visade bilder från sommarens olika läger. 
Efter smörgåsfika, där man smakade på produkter från Adel-
såsens Kalkongård, gjorde man ett studiebesök på företaget. 

 ♣ Sibban Andersson var på Våra Gårdar-möte i Vara i slu-
tet på september. Under dagen deltog hon i olika seminarier 
rörande samlingslokaler. 

 ♣ Håkan Björkälv och Sibban Andersson Utbildningshelg 
för utbildare. Håkan var deltagare och Sibban var med som 
arrangör. 

 ♣ I oktober arrangerade kåren en kulturdag tillsammans 
med IOGT-NTO. Temat var Thore Skogman. Bosse och Tina 
Frid framförde en rad låtar och berättade om hans liv. 

 ♣ Ledare, föräldrar och scouter jobbade under hösten med 
att ta fram alster till scoutkårens julmässa. Det är årets 
största fest och kårens viktigaste inkomstkälla. 

 ♣ Lucian Saga Lundh och hennes tärnor höjde stämnin-
gen med sitt inövade sångprogram på julmässan och sedan 
även på Pensionärsföreningens julmöte.  
 
 

Avdelningarna
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spårarna
Vårterminen startade med massor av snöaktiviteter. Det här-
liga vintervädret gjorde att det var skoj att vara utomhus på 
mötena. Snön och kylan inbjöd till roliga aktiviteter. Terminen 
avslutades, i maj, med en övernattning i Scoutgården tillsam-
mans med Upptäckarna.

Efter en fullspäckad lägersommar med lådbilsbyggarläger, 
Camp in camp och Minijamboree startade höstterminen med 
ett 80-årskalas för alla scouter. Scouterna själva gjorde tårtor 
som man sen åt med stor aptit.

Under hösten har vi haft ledarförstärkning av Bojana Inchevs-
ka, en volontär från Makedonien. Spårarna har trivts tillsam-
mans med Bojana och hon med dem. 

Att scouten själv väljer vad hon eller han vill göra på scout-
mötena är nu en självklarhet på avdelningen. Med många 
ledare har utbudet på aktiviteter blivit stort.



Scoutfärdigheterna lär scouterna sig genom att ta märken. 
Under året har spårarna bland annat lärt sig sopsortera, elda, 
tälja, laga mat över öppen eld, slå knopar, hemlig skrift och 
olika hantverk. Det har varit roligt att lära sig nya saker när 
det har funnits en ”morot” i form av intressemärke.

Höstterminen avslutades med en övernattning med jultema 
och Nobelfest i Arentorp. På lördagkvällen avnjöts en trerät-
tersmiddag vid dukat långbord. Ledarna serverade maten vid 
bordet. Alla deltagare fick passande Nobelpris.
 

Upptäckarna 
En avdelning med vind i seglen! Hela 2011 har präglats 
av en avdelning som vill utveckla, utmana och stärka sina 
scouter. Under våren arbetades mycket med egna val genom 
märkestagning i olika svårighetsgrader. Detta blandades med 
äventyr och spänning i mer traditionell stil. Terminen avslu- 
tades med en övernattning i Scoutgården tillsammans med 
spårarna.

Några få av våra scouter nappade på att åka på läger till 
Skåne – Camp in camp. De som deltog fick en lägersommar 
de sent ska glömma. Vi mötte scouter från ett 20-tal länder 
och fick en fantastisk besöksdag på World Scout Jamboree. 
Ett läger med över 40.000 scouter.

Höstterminen startade och det kom ett nytt gäng ivriga upp-
täckare. Tillsammans formade vi en termin med äventyr, upp-
levelser och tävlingar. Det blev en termin där den röda tråden 
var individens val och ömsesidig respekt. Scoutåret för våra 
upptäckare avslutades med övernattning och nobelmiddag i 
Arentorp tillsammans med spårarna. 

Äventyrarna
Retorik och kårens arbetsplan har blivit ett inslag vi börjar 
året med. På så sätt kan vi se till att fler blir medvetna om den 
demokratiska delen i kåren.

Utemöten med pulkaåkning, eldning och sjukvård var det som 
blev mest fartfyllt.
Flera av våra äventyrare hade bestämt sig för att delta i World 
Scout Jamboree, så vårterminen innehöll även en hel del kring 
att bygga, surra och förbereda sig.
Några möten höll äventyrarna själva. KUL-möte. Kunskap, 
utmaning och Lattjo helt enkelt.
Vårterminen avslutades med en cykelhajk, där de äldsta upp-
täckarna bjöds in att delta.
 
Höstterminen kördes igång efter sommarens olika läger. Tan-
ken med våra möten denna termin var att äventyrarna själva 
bestämde innehållet inför varje möte. Det blev mycket ut i sko-
gen med Capture The Flag, eldning, smyglekar och vilda idéer.

Kockduellen med att skapa den godaste köttfärssåsen genom-
fördes, i år hade vi många nya idéer och smaker.
JOTI genomfördes i oktober och återigen blev världskartan full 
med alla de kontakter vi fick och tog.
Terminen avslutades med jul-kul, julklappsspel och summering 
av terminen.

Utmanarna
Utmanarna har nu hittat sitt koncept, de har ett möte i månaden 
som bas. Under våren blev det oftast möten där man pratade, 
fikade och bestämde vad man skulle hitta på framöver.   

Eftersom de flesta av utmanarna satsade på att åka på World 
Scout Jamboree, så ägnades större delen av vårterminen åt att 
tjäna in pengar för att minska varje scouts kostnad. De arbetade 
med disco, tipspromenader, bakade samt sålde bröd och kakor. 
Utöver detta hann de bland annat med en övernattning i mil-
itärtält utanför Scoutgården, en utflykt till ett kylslaget Halleberg 
och en förträff inför WSJ. 



Hösten startade med en namndiskussion följt av en demo-
kratisk omröstning. När den var avklarat visade det sig att  
Levenes utmanare hädanefter kommer att gå under namnet 
Team Baconost. 

För att komma bort från att mötena bara blir prat, betämdes 
olika teman med en ansvarig utmanare. I vanlig ordning 
varvades månadsträffarna med ganska spontana träffar och 
övernattningar.  

Trots att inget bestämts inför kommande sommar fortsatte 
Team Baconost att arrangera discon och tjäna lite pengar. 

Sex umanare har varit med som ledare på spårar- och upp-
täckaravdelningarna.

Under året har medlemmar i Team Baconost även deltagit 
i olika rixarrangemang som Ting, Rixhajk, Scoutgalan och 
Nyårsfirande på Ransberg.   

På planeringsstadiet ligger Rixhajk 2013 i Levene med om-
nejd.



Antal medlemmar per 2011-12-31

       
     Kvinnor       Män         Totalt  
         2010 2011    2010 2011    2010 2011
Spårarscouter    (7-10 år)      15   18        17 23         32 41
Upptäckarscouter (11-12 år)      13   19       16 12         29 31
Äventyrarscouter   (13-15 år)      17   12       22 14   39 26
Utmanarscouter   (16-18 år)          1   2   10 8  11 10 
Roverscout    (19-25 år)           2   1        2 -    4 1
Ledare      (>26 år)       14   12    5 6   19 18 (109 mellan 6 och 25 år)
Summa              62   64     72 63    134 127

Scoutkåren har minskat medlemsantalet från 134 till 127 under 2011

*Träff = sammankomst
Pinne = förbundets aktivitetsstödsprincip/deltagartillfälle

Sammankomster 2012

Statistik över antal träffar och pinnar*

VÅRTERMINEN    träffar       pinnar
Spårarscouting     70           273  
Upptäckarscouting      56           313  
Äventyrarscouting      52           236  
Utmanarscouting        21             133  
SOMMAREN
Lådbilsbyggarläger       18           78  
Läger Camp in camp      21            105  
Läger upptäckare      14           182  
Läger äventyrare      15          78  
HÖSTTERMINEN
Spårarscouting       76           356  
Upptäckarscouting      56           385  
Äventyrarscouting      46           225  
Utmanarscouting      25           143  
SUMMA HELA ÅRET   469         2507



Slutord

År 2011 har varit ett händelserikt år. Under sommaren erbjöds scouterna sju olika läger. 13 äventyrare och utmanare antog utman-
ingen att åka till Kristianstad på Världsscoutjamboreen, WSJ. Ytterligare 23 scouter deltog i ett Camp in camp-läger samma vecka i 
närheten av WSJ.

Tre lådbilsbyggarläger gav scoutkåren både nya scouter och god PR. 
Rekryteringen av nya medlemmar är ett ständigt pågående arbete i kåren. Tyvärr lyckades vi inte behålla vårt medlemsantal från 
2010 utan minskade med sju medlemmar. Detta måste vi anse som marginellt eftersom vi fyllt på med många nya men  tappade i 
stort sett en hel årskurs. 

Scoutkårens aktningsvärda ålder, 80 år, har firats på olika sätt i olika konstellationer.

Vi vill särskilt tacka Anna Bengtsson, scoutkonsulent i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, som med stor entusiasm och glädje stöt-
tat ledarna under året.

Ett stort tack till ledare, utmanare och föräldrar som gjort det möjligt att ha fortsatt hög kvalitet på vår verksamhet.

Stora Levene 2012-01-12

Kårstyrelsen


