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Säker och trygg förening
Stora Levene scoutkår är en av de första föreningarna
i Vara kommun som blivit  certifierad som Säker och
Trygg förening. Etiketten "Säker och Trygg förening"
är  en  kvalitetsmärkning  för  barn-  och ungdomsverk-
samhet med målen:  bättre hälsa,  färre olyckor samt
ökad  säkerhet  och  trygghet  för  barn  i  föreningsliv.
Certifikatet förnyas vartannat år.

Trygga möten
Som  ett  led  i  säkerhetsarbetet  har  flera  av  kårens
ledare och utmanarscouter utbildats i "Trygga möten"
där de fått lära sig att förebygga psykiska, fysiska och
sexuella övergrepp.

Scoutgården
Under året har kåren fortsatt att ha fixarmåndagar den
första måndagen i varje månad. Fem till tio personer,
både ledare och föräldrar,  brukar dyka upp och fixa
allt  från extrastädningar  till  reparationer  och målning
både inne och utanför scoutgården. Under sommaren
röjdes ett  hörnrum i  källaren.  Utmanarscouterna har
sedan med hjälp av föräldrar  målat,  satt in akustik-
plattor  i  taket  och  inrett  rummet  till  en  mysig
utmanarlokal. 

Scoutkårens fadderbarn
Deylin från Dominikanska Republiken är nu 17 år och
har  varit  vårt  fadderbarn  i  snart  6  år.  Hennes
favoritämne är språk och matematik men familjen har
inga ekonomiska möjligheter att låta henne fortsätta i
skolan,  så  vi  hoppas  att  vårt  årliga  bidrag  kan  ge
henne chansen att studera vidare. På sin fritid spelar
Deylin baseboll och hjälper till i hemmet.

Verksamhet 
Under året har kåren infört ett nytt  och moderniserat
scoutprogram. Detta har också medfört namnbyte på
de  olika  avdelningarna:  minior-,  junior-,  patrull-  och
seniorscouter heter numer i nämnd ordning:  spårar-,
upptäckar-,  äventyrar-  samt  utmanarscouter.  Varje
avdelning har som vanligt haft sitt eget program och i
år bygger detta på scoutmetodens sju olika delar: 1)
Lyssnande och stödjande ledarskap,  2)  Lära genom
att göra, 3)  Scoutlag och löfte, 4)  Patrullsystemet, 5)
Symboler och ceremonier, 6) Friluftsliv samt 7) Lokalt
och globalt samhällsengagemang. 

Kårens hemsida
Kårens  hemsida  som  servat  medlemmar,  föräldrar
och andra med information sedan tio år tillbaka håller

nu på att  byggas om från grunden och väntas vara
klar under våren.

Bingolotter
Scoutkårens bingolottobolag har även i år lockat cirka
50 köpare varje vecka, det är föräldrar och andra som
genom lottprenumerationer vill gynna kåren.

Bingolottobolaget  drivs  som ett  ”spelbolag”  där  man
köper  in  sig  på  valfritt  antal  andelar  under  en  10-
veckorsperiod. 

Detta har hänt under året

♣ I  början  på  februari  deltog  Susanne  Andersson,
Cecilia Hemming och Sibban Andersson (som var
där  som  arrangör)  i  årets  avdelningsledarhelg
(ALH) på Tollare folkhögskola utanför Stockholm.

♣ Den 21 februari  deltog  ett  tiotal  medlemmar från
Levene då NORP hyrde Lisebergs spelhallar för
ledare och patrullscouter en eftermiddag. 

♣ I  slutet  av  februari  samlades  ett  femtontal  med-
lemmar i Scoutgården för kårens årsmöte.

♣ Levenekårens  ombud  på distriktsårsmötet  i
Flämslätt  var Linda  Högberg,  Mija  Gustavsson,
Sibban  Andersson,  Patrik  Andersson  och  Erik
Hemming Ekholm.

♣ I  slutet på mars åkte en grupp kårmedlemmar på
en  uppskattad  skidresa  till  Säfsen  tillsammans
med några andra scoutkårer i distriktet. 

♣ Som tack för sitt engagemang på Piratscoutlägret i
Västerås blev  Erik  Hemming Ekholm inbjuden till
festligheter och extra utbildning i Göteborg.

♣ Äventyrar-  och  utmanarscouterna  ordnade  med
föräldrars hjälp bl.a.  tipspromenader, discon och
loppis för  att  samla  in  pengar  till  årets  stora
lägerhändelse Airtime. 



♣ De  olika  scoutavdelningarna  firade  en  rejäl  och
mycket uppskattad gemensam våravslutning där
äldre och yngre scouter arbetade tillsammans och
hjälpte  varandra  med  olika  uppgifter.  Alla
imponerade mycket på ledarna!  

♣ Kårens  Linda  Högberg  blev  anställd  som
scoutkonsulent i  Nykterhetsrörelsens  Scout-
förbund i början av sommaren.

♣ Arbetet med Säker och trygg förening avslutades
under våren. Den 6 juni blev kåren certifierad som
Säker och trygg förening i Vara kommun, en etikett
som gäller i två år. Bland annat har det tagits fram
handlingsplan för olycksfall, sjukdom och dödsfall,
antimobbningsplan,  ledarskapspolicy,  drog-  och
tobakspolicy,  jämställdhetsplan  samt  regler  som
gäller vid uthyrning av Scoutgården.

♣ Kojbyggarlägren i  början  av  sommaren  var  en
nysatsning som fick mersmak. Scoutkåren bjöd in
barn och ungdomar mellan 7 och 12 år till tre olika
dagläger med kojbyggartema. Trettiotalet barn fick
tillsammans,  i  en  liten  patrull,  under  tre  dagar
bygga  kojor.  Första  dagen  bestämde  deltagarna
patrullvis hur deras koja skulle se ut och startade
upp  arbetet.  Andra  dagen  spikades  det  från
morgon till sen eftermiddag. Tredje dagen inreddes
kojorna  och  lägret  avslutades  sedan  med
takstolskalas  för  föräldrar  och  syskon.  Vi  tackar
Byggbiten i Nossebro, Levene Såg, Firma Håkan
Ekholm,  Jörgen  Ehn  och  familjen  Ekblad  som
genom att sponsra med material gjorde det möjligt
för  scoutkåren  att  genomföra  tre  fantastiska
kojbyggarläger.

♣ Scoutkåren  hade  fyra kommunala  sommar-
jobbare, till sin hjälp under kojbyggarlägren. John
Bäckström,  Niklas  Ekblad,  Erik  Hemming
Ekholm och Oskar Rydh som alla är medlemmar i
scoutkåren.  Innan  lägren  startade  fick  de  en
grundläggande scoutledarutbildning, bland annat i
scoutmetoden,  Trygga möten,  ledarskap och hur
man hanterar barn i behov av särskilt stöd.

♣ Magnus Bäckström som  tidigare  hjälpt  till  som
förälder  vid  olika  tillfällen  blev  vid  höstterminens
början ny välkommen ledare för Upptäckarna.

♣ Det  övergripande  målet  för  hösten  var  att  göra
scouterna  medvetna  om  scoutmetodens  olika
delar.  Varje  avdelning  bröt  sedan  ner  målet  i
delmål och planerade verksamheten utifrån dessa.

♣ Den 23 september  firades  scouternas  dag under
temat 100% scout.  För att uppmärksamma detta
bar de flesta spårarscouterna scoutdräkt i skolan.

♣ Garderobsvakter  i  Konserthuset har  även  i  år
arbetat  ihop  välbehövliga  inkomster  till  kårens
verksamhet. Tack, alla ni föräldrar och scouter som
gör de här kvällarna till både trevliga och inkomst-
bringande möten.

♣ Charlie Andersson såg till att all reklam som slängs
i  Levenes postbox-byggnad kontinuerligt forslas
bort och har också satt upp en informationsskylt
om att det är scouterna som står för denna service.

♣ Nu finns information  om vår scoutkårs arbete på
föreningshyllan i Vara Bibliotek.

♣ Linda Högberg och Charlie Andersson har ordnat,
så  att  det  nu  finns  en  väl  synlig  vägskylt  till
scoutgården på Stora Levenes huvudgata.

♣ Projekt:  Fler  scouter  i  Levene. Scoutkåren  har
under  några  år  haft  svårt  att  behålla  scouterna
efter det att  de slutat årskurs 9. Bland scouterna
har det blivit vanligt att man efter årskurs 8 lämnar



både  kåren och NSF. Detta  är  inget  som ledare
eller  kåren  har  påverkat  utan  är  mer  en
attitydfråga.  Kårstyrelsen  har  varit  medveten  om
problemet  men  ej  hittat  verktyg  till  att  förändra
detta.  I  år  har  sex  scouter  varit  med  hela
högstadietiden  ut.  Dessa  vill  vara  med  och
medverka  till  att  ändra  den  här  attityden,  så  att
scouterna stannar  kvar under  hela äventyrartiden
och  även  fortsätter  som  utmanarscouter.  Under
Kojbyggarlägren  växte  en  del  idéer  fram  som
under hösten utvecklats och verkställts med Linda
som  vägledare.  Genom  detta  sätt  att  jobba  kan
utmanarna stanna kvar i  verksamheten och vara
goda  förebilder  för  de  yngre  scouterna  samt
medverka  till  en  attitydförändring bland  kårens
patrullscouter/äventyrare.

♣ En Fastighetskommitté bildades för att undersöka
underhålls-  och  renoveringsbehov  i  scoutgården.
Först på listan står isolering/renovering av fasaden.

♣ Fem av kårens medlemmar deltog på  Förbunds-
mötet i Växjö  den sista helgen i oktober: Sibban
Andersson,  Susanne Andersson,  Linda  Högberg,
Niklas  Ekblad  och Erik  Hemming Ekholm. Niklas
och Erik var ombud för kåren, Susanne var ombud
för distriktet. Sibban och Linda jobbade som scout-
sekreterare respektive scoutkonsulent.

♣ Pysseldagarna i november hade denna höst olika
teman.  En  idé  som  förmodligen  kommer  att
genomföras  fler  gånger.  Årets  teman  var  scrap-
booking,  gjutning  i  betong,  marsipangodis  och
mossdekorationer.

♣ Föräldrarna  har  också  kommit  till  våra  fixar-
måndagar en gång i månaden, då vi hjälps åt med
diverse  nödvändiga  arbeten  och  underhåll  i  och
runt Scoutgården.

♣ Levenekåren  stod  som  arrangör  för   NORP:s
framtidsmöte i  oktober. Träffen startade med ett
besök på Spökhuset i  Grästorp och efter  det var
det lunch och framtidsmöte i Scoutgården i Stora
Levene.

♣ Matilda  Bäckström och  Anton  Fredriksson
deltog  i  ledarutbildningen  Solvarg  på Kungshol  i
Dalarna. Där fick de lära sig mer om scouting  och
patrullmetodiken. 

♣ Håkan Björkälv ordnade så att NORP medlemmar
fick  chansen att  vara  med på  Melodifestivalens
generalrepetition  i  Göteborg.  Från  scoutkåren
deltog Susanne, Sibban och Håkan.

♣ I  november  träffades  distriktets  spårar-  och
upptäckarscouter  i  Stora  Levene  på  R-träffen.
Ledarna och Levenekårens utmanarscouter  hade
arbetat  fram  ett  heldagsprogram  där  scouterna
kunde välja mellan många stationer med olika spel
och aktiviteter. Scouterna kunde bl.a. pröva en tuff
hinderbana, försöka få en grupp kompisar genom
ett spindelnät och göra sitt eget godis på triangia-
kök.

♣ Det var  som vanligt  överfullt  och mycket  gemyt  i
Scoutgården  under  julmässan.  Alice  Wejshag
var  årets  Lucia   och  genomförde  ett  väl  inövat
program med sina spårarscoutkamrater. Auktions-
ropare var som vanligt Leif Carlsson.



♣ Julmässan  utvärderades därefter  för  att  om
möjligt ge ännu bättre resultat. Den gav scoutkåren
välbehövliga  tusenlappar  som  kommer  att
användas till vår viktiga verksamhet.

♣ Kårstyrelse  och  kårstämmor:  Ledare  och
seniorscouter  har  under  året  haft  fem  stycken
protokollförda  kårstämmor  och  fem  kårstyrelse-
möten.

Spårarscouterna
Ledare: Sibban Andersson

Angelica Haraldsson 
Johanna Björnberg 
Linda Högberg 
Cecilia Hemming (våren)
Niklas ekblad (hösten)

Under vårterminen, förberedde vi oss för sommarens
läger som hade medeltidstema. Patrullerna planerade
och genomförde egna scoutmöten för sina kompisar i
de andra patrullerna. 

Under  höstterminen  provade  vi  demokratin  fullt  ut.
Scoutmötena  hade  olika  teman  och  på  varje  möte
gavs  scouterna  möjlighet  att  individuellt  välja  bland
tiotalet aktiviteter som de sedan genomförde antingen
på egen hand eller  med hjälp av ledare. I och med
detta arbetssätt blev scouterna mer engagerade och
det  blev  ett  lugnare  tempo  och  en  behagligare
stämning på avdelningen. 

De  olika  temana  på  mötena  var:  Vattnet,  Skogen,
Hitta,  Mat,  Learning  by  doing,  Spännande,  Samar-
bete, Rep, Tillsammans, Kompisar och Jul.

Upptäckarscouterna
Ledare: Susanne Andersson

Annika Dahlgen (våren)
Jari Hellsten

Cecilia Hemming (hösten)

Magnus Bäckström (hösten)

Man  växer  med  ansvar  –  det  har  varit  Upptäckar-
scouternas  motto  under  några  terminer.  På  vår-
terminen valde scouterna att planera och genomföra
ett Wild Kids-möte för Spårarscouterna. Ett möte som
planerades när det var snötäckt mark och som sedan
genomfördes  när  det  var  barmark.  Här  fick  de  dra
lärdom av att man ibland snabbt måste improvisera.
Och det gjorde de med bravur. 

Blandat med allt annat förberedde vi oss också inför
sommarens läger som hade medeltidstema. 

Hösten präglades lite av  favorit  i  repris.  Vi  plockade
godbitar  från tidigare terminer,  satte knorr  på dessa
och körde om igen. Det blev ett lyckat koncept.

Äventyrarscouterna
Ledare: Håkan Björkälv

Anneli Fredriksson
Patrik Andersson (våren)

På  äventyraravdelningen  har  vi  fortsatt  arbetet  med
att scouterna ska bli mer och mer självständiga i sina
patruller. Scouterna har själva valt vad som ska göras
på flera av mötena och pl-patrullen har planerat och
genomfört  helt  egna  patrullmöten.  Matlagning  på
trangia, retorikövning och spelhåla är några exempel
på  vad  vi  sysslat  med.  Under  året  har  vi  träffat
scouterna i Nossebro och Skarstad både på en skid-
resa till Säfsen och Jota/Joti på Torsbo i Vara.  Efter
att  avdelningen  bytt  namn  till  Äventyraravdelningen
har scouterna funderat över och kommit med förslag
på nya namn till patrullerna.   

Under  våren  intensifierades  också  arbetet  inför
sommarens  stora  upplevelse,  Airtime.  Scouter  och
föräldrar  jobbade  hårt  med  disco,  tipspromenader,
fikaförsäljning, loppis m.m. för att på olika sätt få ihop
pengar till resan.  

Utmanarscouterna
Ledare: Patrik Andersson (våren)

Linda Högberg (hösten)

Under  våren  förbereddes  övergången  från
Äventyrarna  till  Utmanarna genom  små projekt  som
leddes av Patrik.



Höstterminens  arbete  har  lett  till  mer  delaktighet  i
kåren och mer  ansvarstagande som också har  gett
mer frihet. Kårstyrelsen ville satsa på utmanarna och
jobba  för  att  de  ska  stanna  kvar  i  kåren  under
åtminstone hela gymnasietiden. 

Under  sommaren färdigställdes  en  lokal  i  källaren  i
Scoutgården.  Utmanarna  har  under  hösten  lagt
mycket arbete på att iordningställa rummet.

Utmanarna deltog i  den stora barnsparbanksdagen i
Vara. 

Läger

I Svea Rike
Total 260 spårar- och upptäckarscouter, varav 47 från
Stora Levene, möttes på ett tre dagar långt medeltida
Norporee i  Axvall  sista helgen i maj.  Lägret bjöd på
medeltidsaktiviteter  under  stekande  sol  och  kalla
nätter  med  minusgrader  och  t.o.m.  is  på  tälten.
Förutom ett modernt avbrott med en späckad dag på
Sommarland gav sig deltagarna på allt  från att göra
godsaker,  tillverka  redskap,  smida,  tälja,  dansa
medeltidsdanser och mycket annat.

Airtime 2009
I slutet av sommaren var det dags för årets höjdpunkt
för de äldre scouterna. 154 scouter  från Västsverige,
varav 25 från Stora Levene, drog runt i Europa under
temanamnet Airtime 2009, en upplevelseresa mellan
Europas nöjesfält. Man besökte en del storstäder som
Strasbourg  och  Paris  (med  Disneyland)  men
framförallt  var  det  nöjesfält  som  gällde,  bl.a.  tyska
Heidepark  med  världens  högsta  berg-och-dalbana  i
trä och Europapark där den högsta banan i stål finns. I
Schweiz  passade  man  på  att  besöka  Kandersteg
International Scout Center, en mötesplats för scouter
från  hela  världen.  Förutom  själva  centret  stod
alpvandringar  och  en  spännande  höghöjdsbana  för
populära  aktiviteter.  Totalt  blev  det  sex  heldagar  i
buss med 450  avverkade  mil  på  14  dagar  och det
med ett sprängfyllt schema som innehöll en hel del av
vad varje genomrest land hade att erbjuda. Det enda
negativa som hände på resan var att ett par deltagare
blev magsjuka men de tillfrisknade ganska snabbt och
dessutom utan att smitta de andra. 



Antal sammankomster 2009
Antalet sammankomster under året har varit 522 st med avdelningarna med en summa av 2745 pinnar*

Antal medlemmar per 2009-12-31  

Flickor Pojkar Summa

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Spårarscout 18 21 16 14 34 35

Upptäckar- 18 11 18 24 36 35

Äventyrs- 16 19 21 11 37 30

Utmanar- 2 8 2 8

Rover- 18-25 år 2 1 1 1 3 2

Ledare 26 år < 13 15 5 6 18 21

Summa 67 67 63 64 130 131

Medlemsutveckling sedan 1973 i kåren

* Träffar=sammankomstdagar, Pinnar=Förbundets aktivitetsstödsprincip/deltagartillfälle



Slutord

2009 har varit ett händelserikt år för scoutkåren. Detta kan man läsa om i verksamhetsberättelsen.

Sommarens tre Kojbyggarläger med fyra utmanarscouter anställda av kommunen var ett nytt drag som gav
mersmak. Genom lägret fick vi fler medlemmar, blev uppmärksammade av pressen och av samhällsborna. Många
Levenebor tog sig en promenad förbi Scoutgården för att beskåda ”kåkstaden” med de sju kojorna.  Ännu en gång
ett tack till föräldrar och företag som genom att sponsra virke och spik gjorde det möjligt att genomföra lägren.

Vi vill även ge ett stort tack till alla som medverkat till att göra 2009 till ett år som alla medlemmar kommer att
minnas!

Stora Levene 2010-01-05

Kårstyrelsen


