ÄRENTUNA SCOUTKÅR
STORVRETA

Hej Alla medlemmar och föräldrar
Här kommer Ärentuna scoutkårs nyhetsbrev där vi informerar alla medlemmar och föräldrar
om vad som är på gång under året/terminen utöver det som händer på den egna avdelningen.
Brevet innehåller viktig information till både medlemmar och föräldrar. Just nu håller allt på
att återgå till det mer normala med möjligheter till inne aktiviteter, hajker, övernattningar mm
efter att under 1,5 år ha behövt ha all vår verksamhet utomhus utom i undantagsfall. Inom
scouterna valde man att fortsätta all verksamhet för att barn och ungdomar skulle få en
möjlighet till vanlig aktivitet och stabilitet i vardagen. Vilket har varit mycket gynnsamt för
oss som verksamhet då intresset för scouting ökat bland barn och ungdomar. Vilket är jättekul
men samtidigt så kräver det fler insatser och fler vuxna vilket är en bristvara i vår kår. Vi är
idag runt 100 medlemmar varav 80 är under 18 år. Och flertalet av dem över 18 år är inte
verksamma i den veckoliga verksamheten. Detta kan göra att det ibland är lite knivigt att få
ihop mötena om någon av oss ledare blir sjuk eller får förhinder. Vi kämpar på för att hålla
igång verksamheten men vädjar till er föräldrar om att om ni har intresse att hjälpa till något
möte – stäm av med avdelningsledarna vad ni kan hjälpa till med. Vi står för all ev utbildning
om ni önskar engagera er mer men ibland räcker det med om man kan ställa upp på ett möte
eller två under ett år. Besitter du som förälder kanske någon kunskap som du vill och kan dela
med dig som skulle passa vår verksamhet så ge oss gärna en hint så kanske du kan hålla i ett
möte. T ex har vi haft föräldrar som arbetar inom vården, brand, barns- och ungdomars
rättigheter mm.
Ett stort tack till de föräldrar och scouter som dök upp på vår fixardag! Trots låg närvaro fick
vi mycket gjort! Vill även ge ett stort tack till Maria och Martin, två föräldrar som hjälpt oss
sortera upp alla våra lägerprylar, alla våra skåp, städat hela lokalen och alla hyllor är nu
iordningställda och organiserade i överskådliga lådor och backar. I helgen inventerade våra
Utmanare all kårens utrustning så nu är vi laddade för en innesäsong igen. Ordning och reda!
Nedan finner ni mer om vår verksamhet samt lite kort om vad vi pratade om på föräldrarmötet
som tyvärr endast representerade 12 utav våra 80 scouter.
Styrelsen och ledarna Ärentuna Scoutkår
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NEWBODY – försäljning
Kåren kommer med start redan nu, 4 oktober och en månad framåt, 8 november att sälja
NewBody. Kataloger är på väg ut och skickas hem med alla scouter under nästa vecka, men
med detta brev kommer info om hur ni kan startar försäljningen redan nu. Som ni redan vet
och säkert förstått så har pandemin även slagit hårt på vår ekonomi och för att kunna hjälpa
till och stötta upp med bidrag när kåren åker på sommarläger mm tänkte vi nu försöka oss på
en försäljning av populära NewBodys produkter. Har ni frågor, kontakta Susie, tel 0708884267, går bra att messa eller mejl: scoutsusie@gmail.com.
Vi har inga säljkrav men skulle uppskattas om alla försöker sälja lite iaf. Vad alla kanske inte
vet är att vår kår uppmuntrar även våra äldre ungdomar att åka iväg på egna äventyr utan
kåren så som Jamborees, Blå hajker, ExplorerBelt, ledarskapsutbildningar mm. Vilket innebär
att om man är intresserad som scout att göra något av detta så ansöker man till kårens styrelse
om bidrag till sitt äventyr. Vi sponsrar även våra kårläger varje sommar då lägeravgifterna

idag har sprungit iväg. Som ex så kostar sommarens Jamboree-22 i Skåne 2950 kr/deltagare
och till det tillkommer resa och ev ledaravgifter.
För att få del i detta så ser vi gärna att man försöker hjälpa till med försäljningen. Kåren
sponsrar även kårövernattningar och kårhajker men då intäkterna under pandemin minskat så
har även möjligheterna till sponsring minskat. Med detta utskick biläggs mer info om
inloggning mm att sprida för att öka försäljningen. Vi har lagt det så att perioden sträcker sig
över höstlovet. Det går även att sälja till släkt och vänner som bor i andra delar av landet då
det är fraktfritt till dem om det är 6+ paket – kanske kan sambeställa. Frågor – stäm av med
Susie.
- - - - -

KÅRÖVERNATTNING och TERMINSAVSLUTNING
Äntligen, som det ser ut idag iaf, kan vi återuppta våra gemensamma kåraktiviteter och först
ut i år blir JULÖVERNATTNINGEN, helgen 3-5 december. Mer info om vilka dagar som
berör ditt barn/ungdom återkommer vi med men räkna med iaf 4-5 december med gemensam
avslutning på söndagen vid kl 11.
På lördagen den 4 december medverkar vi vid Storvreta julmarknad vid församlingsgården.
Kommer att sälja scouternas ljus, almanackor, brända mandlar och krabbelurer samt varm mat
direkt från Muurikkaan.
- - - - Kårkalender:
4/12
Julmarknad
4-5/12 Kårövernattning
5/12
Gemensam terminsavslutning, kl 11
April-22 Majblommeförsäljning
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Sommarlägret – NärCamp-21
Ett stort tack än en gång för ert förtroende att tro på oss och lät ert barn medverka på
sommarens läger på hemmaplan. Ett annorlunda läger än vi är vana vid då det bara var vi
själva på kåren men det var jättemysigt. Vi hade fullspäckat program och kiosk fanns på
plats och massa aktiviteter dagarna i ända. Den enda negativa feedbacken har varit att det
var för lite paddling men som ni alla vet så var det väldigt lågt vattenstånd så vi var glada
att vi överhuvudtaget kunde paddla i ån. Men vi får hoppas vi kan få till lite fler
paddlingstillfällen under våren och kommande sommar. På lägret satsade vi mycket på
hantverk så barnen/ungdomarna fick bl a göra batikhalsdukar, bivaxdukar, ett gäng
tillverkade varsin burk bivaxsalva av bivaxresterna från bivaxdukarna, vi byggde drakar,
provade på att tova mm. Att arrangera ett läger kräver en hel del logistik inser man när
man väl står inför uppdraget. Mat som ska beställas och levereras och vatten samt
restprodukter som ska tas om hand. Men vi löste det och allt detta med bravur trots kort
planeringstid då vi bara två månader innan lägret som skulle varit i Dalarna vart inställt
pga pandemin fick tänka om och tänka kreativt. Ett stort tack till vårt fantastiska
ledarteam för att ni var bereda att ställa om och tänka nytt med så kort varsel!
Vill samtidigt passa på att tacka fam Blomqvist för att vi fick låna deras mark under vår
lägervecka så vi kunde genomföra ett så coronasäkert läger som möjligt. Ett stort tack till
ICA Solen som möjliggjorde matleveranser varannan dag så vi kunde hålla oss med
färskvaror.
Och än en gång, ett stort tack till alla härliga scouter för ännu en fantastisk lägervecka
tillsammans!
Innan jul hoppas vi att vi vet vart vi styr på läger sommaren 2022.
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Föräldrarmöte – kort sammanställning
På programmet stod:
Vem är vi?
Vad är scouting? Learning by doing / Gör unga redo för livet / Vi har ingen avbytarbänk
Klädsel – mötena / Scoutdräkt
Tider
Anpassat ledarskap – NPF / funktionshinder mm
Lokalen – gemensam städdag / uthyrning
Behov av ledare – utbildningar
Familjescouting – 3-4 ggr/ termin
Vi började med att presentera Ärentuna scoutkår samt pratade lite om vad är scouting?
Många tror att vi är mycket ute i skogen men det är inte vårt huvud syfte utan det är att
göra unga redo för livet. Vi arbetar mycket med samarbete, ledarskap och att alla ska få
vara med trots att vi alla är olika och har olika förutsättningar. Vi lär genom att göra.
Vi pratade klädsel. Det är viktigt att barnen/ungdomarna är klädda för att klara att vara ute
då de flesta aktiviteterna är ute ett tag till. Berättade om scoutklädsel och samhörighet
precis som i alla föreningar. Tider – det är viktigt att vi håller tider, både vid start och
avslut. Informerade om Anpassat ledarskap, vi har några ledare som gått denna utbildning
som var unik inom scouterna och friluftsfrämjandet men som ni även börjar komma inom
andra föreningar. Det handlar mycket om att anpassa verksamheten så att alla kan vara
med oavsett om man har en diagnos eller ej så kan man kunna vara med i vår verksamhet.
Vi lyfte vikten av att informera oss ledare om ditt barn har någon särskild diagnos för att
bättre stötta och hjälpa om det behövs samt att det underlättar när vi vet om det är så att
något t ex har mycket spring i benen. Detta stannar oss ledare mellan. På scouterna har vi
ingen avbytarbänk utan alla ska få vara med. Då anpassar vi oss så det är möjligt för alla.
Information om lokalen och våra gemensamma städdagar. Första på länge pga pandemin
gick av stapeln den 19 september. Det blev kort varsel men pandemin har samtidigt gjort
att det varit svårt att planera. Behovet av ledare togs upp. Som vi nämnde i ingressen så är
vi många medlemmar och idag har vi 80 aktiva scouter och 9 aktiva ledare på 4
avdelningar. Vi nämnde att vi uppmuntrar de äldre scouterna från 12 år att vara
hjälpledare på andra avdelningar. Så är ditt barn intresserad att hjälpa till på någon
avdelning så hör av er. I dagsläget har vi endast hjälpledare på Spårarna.
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Ärentuna scoutkår fyllde 60 år
Hösten 2020 fyllde vår kår 60 år och det hade vi tänkt fira med en stor happening men
tyvärr har vi fått skjuta upp firandet pga coronan men hoppas återkomma med något kul
till våren 2022. Dock efterlyser vi fortfarande Dig som vill vara med och planera denna
dag? Hör av dig till Susie Andersson, vår ordförande, scoutsusie@gmail.com, eller tel
0708-884267 eller om du har någon idé på vad vi kan göra för att uppmärksamma denna
dag. Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få stort som litet.
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Scoutshopen
Inom scouterna bär vi scoutklädsel som visar vår samhörighet. Det kan vara scoutskjortan,
t-shirten, hoodien osv samt att vi bär en halsduk till detta. Dessa produkter och en massa
annat scoutrelaterat kan ni beställa i scoutshopen, Scoutshop, och när ni beställer glöm
inte skriva att ni tillhör Ärentuna Scoutkår då vi som kår får en liten återbäring varje år på
alla inköp som sker via shopen.

Kårens egen scouttröja
I Ärentuna scoutkår har även tagit fram en egen sweatshirt som går att beställa, även den
funkar som scoutdräkt.
Sweatshirten kostar 300 kr. Önskar du beställa en så mejla: postmottagare@arentuna.se
storlek samt namn och kontaktuppgifter senast 5 november.

Varför bär vi scoutdräkt?
Scouter har alltid burit scoutdräkt och olika varianter finns i hela världen. Grundplaggen i
scoutdräkten är en scoutskjorta – t-shirt – piké med märken och scouthalsduk med sölja.
När alla har samma kläder ser man inte vem som är fattig eller rik och det skapar
gemenskap. Det finns många andra grupper som också skaffar sig gemensam tröja eller
dräkt för att markera sin grupptillhörighet och för att stärka sammanhållningen, t ex
fotbollslag. När scoutrörelsen startades i början av 1900-talet infördes scoutdräkten av just
dessa anledningar. Vanliga kläder var vid den tiden inte lämpliga för rörliga lekar och
friluftsliv. Grundaren Robert Baden Powell menade också att en enhetlig dräkt minskar
skillnader som finns mellan olika sociala grupperingar i samhället.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Julförsäljning
Vi kommer som tidigare år även i år att sälja Scouternas ljus samt Scouterna almanacka.
Bl a på julmarknaden kan ni köpa dessa men önskar ni beställa redan nu för att garantera
era ljus / er almanacka så beställ genom att mejla: scoutsusie@gmail.com eller kanske
önskar era ljus till adventsljusstaken.
Kåren har tappat stora intäkter pga pandemin och vi hoppas med denna försäljningen iaf
rädda lite av detta. Pengarna som vi får in och som blir över efter inköp används till våra
avdelningsmöten samt hajker/övernattningar.
1 fp ljus 60 kr, vid köp av 4 fp 200 kr

Almanacka 130 kr
Almanackan är en tradition i tusentals hem.
Genom att köpa och/eller sälja almanackan
stödjer du scouting i Sverige och bidrar till
att tusentals barn och ungdomar får en
meningsfull fritid.
Årets almanacka är illustrerad av Thérèse Lindström

Scouternas ljus är den perfekta julklappen som sprider
värme på mer än ett sätt. Intäkterna från försäljningen
av Scouternas Ljus går bla a till fonden för Ljus- och valinsamlingsmedel som förvaltas av Scouterna. Ur fonden
kan kåren, distriktet eller andra scoutgrupper söka bidrag
för aktiviteter.
Detaljer:







5-pack handstöpta antikljus
25 cm långa
Brinntid: 6-7 timmar
40 % stearin, 60 % RAL-certifierad paraffin
Veke av bomull

Ärentuna Scoutkår
Hemsidan

Facebook

