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Förord 
Just nu har du precis öppnat första springan i dörren som leder mot en ny värld. Där på andra 
sidan finns det äventyr, ~38 miljoner nya vänner, glada skratt, stjärnklara nätter, sommarbad 
och massor med rök. Vi kallar det scouting och vi vet det kan vara helt överväldigande första 
gången man stöter på detta till synes helt oorganiserade kaos. Sommaren 2001 öppnades det 
ett läger på Rinkaby där det på 8 timmar forslades in 26000 scouter med lägermaterial så du 
kan vara lugn. Organisationen finns där bakom. Faktum är att det här är rätt genomtänkt.  
 
Den här skriften ska förhoppningsvis hjälpa dig knuffa upp dörren och skingra röken så att du 
slipper bli skickad att hämta den svårhittade rökvändaren samt så att du får en smakstart in i 
scoutings underbara värld. När man lärt sig alla de konstiga ordens betydelse så kommer du 
att märka att scouter ”bara” är vanligt folk (även om kungen ju också är scout) med barna-
sinnet i behåll som gillar att vistas i naturen. Förhoppningsvis blir ditt liv fyllt med lagom 
spännande utmaningar som passar just dig. Det finaste med scouting är just att det passar lika 
bra för alla. 
 
”If it isn´t fun it isn´t scouting”  
(”Om det inte är kul är det inte scouting”, sagt av Lord Baden-Powell, scoutings grundare).       
           

 
 
Det är aldrig för sent att prova nya vägar. 
 
 
 

/Flyinge scoutkår 
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Historia och statistik 
Scouting skapades av Lord Robert Baden-Powell och 1907 hölls 
världens första scoutläger på Brownsea Island i England. 

 

Scouting i Sverige 
År 2003 fanns det ca 38 miljoner scouter i världen varav ca 120 000 i Sverige.  
I Sverige finns det fem scoutförbund (SSF, NSF, SMU, FA och KFUK-KFUM) som 
samordnas under Svenska scoutrådet (SSR). ”Scout 2001” var det första förbunds-
gemensamma lägret i Sverige med 26 000 svenska och utländska deltagare. 

 

Flyinge scoutkår 
Den 2 augusti 1961 anslöt sig Flyinge scoutkår till Lunds KFUK-KFUM scoutdistrikt och 
KFUK-KFUM scoutförbund. Scoutkåren i Flyinge hade då redan funnits i några år, men vi 
vet inte exakt vilken dag som kåren grundades. 
 
Sedan många år tillbaka har vi haft ett medlemsantal kring 100 personer. Verksamheten 
bedrivs till största del i de olika avdelningarna. 
 
Bäver   åk 1 
Minior  åk 2-3 
Junior   åk 4-5 
Patrull   åk 6-9 
Rover   över högstadiet 
 
Vårt scoutförbunds historia består av tre delar, då vi inte alltid har haft pojk- och flickscouter 
tillsammans. Från början fanns det två delar, Sveriges KFUK scoutförbund samt KFUM 
scoutförbund. Dessa gick sedan samman och bildade KFUK-KFUM scoutförbund. KFUK står 
för Kristliga Föreningen Unga Kvinnor och KFUM står för Kristliga Föreningen Unga Män. 
Givetvis är vårt förbunds historia hopflätad med övriga Scoutsveriges, men här kommer vi 
bara att berätta om vårt scoutförbund. 

 

KFUM scoutförbund  
1907 startade Lord Robert Baden-Powell scouting i England och så tidigt som 1908 tog 
KFUM upp scouting i sin verksamhet. Det var KFUM resesekreterare Emil Winqvist som 
provade scouting vid sin villa i Spånga - en svensk minivariant av BP´s Brownsea Island. 
1910 startade en rad KFUM-föreningar s k. "frivilligkårer" runt om i Sverige och den 18 
december 1911 bildades formellt KFUM scoutförbund. I början hade verksamheten en 
mycket militär prägel. Aktiviteter som exercis, spaning, rapportföring, stridsövningar, 
orientering, semaforering, sjukvård, livräddning och tältslagning var vanliga inslag. 1912 
ägde den första KFUM-konferensen rum i Helsingborg och i anslutning till den hölls det 
första förbundslägret - en inledning till en lång rad framgångsrika läger i scoutförbundets 
historia. 
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I takt med att ledarna fick mer och mer scouterfarenhet växte stadgar 
fram. En enhetlig grå scoutdräkt skapades och gemensamma 
bestämmelser för lag och löfte, prov och märken antogs. Allt detta gjorde 
att kårerna runt om i landet blev sammansvetsade i ett förbund - KFUM 
scoutförbund. 
 
Sjöscouting togs upp under de första åren och Roverscouting introdu-
cerades 1930. Strax därefter kom verksamheten för pojkar 9-11 år i gång 
under namnet Vargungarna. Scoutförbundet hade från första stund förstått 
vikten av ledarutbildning och därför bedrivit egen sådan runt om i landet. 
Från 1933 arrangerades Gilwellkurser efter internationellt mönster. 
 
1935 stod KFUM-scouternas fjällgård Storvallen klar och den har under 
årens lopp använts flitigt och KFUM scoutförbund drev också på ett tidigt 
stadium en fjälledarutbildning här.  
Under andra världskriget gjorde KFUM-scouterna en betydelsefull insats för samhället. De 
hjälpte till med beredskapsarbeten, flyktinghjälp, luftskydd, blodgivning, polis- och 
brandkårstjänst, ofta inom Civilförsvarets ram. 
 

KFUK scoutförbund  
Scouting för flickor startades av BP´s fru, Olave, i England 1910 och 1914 började en del 
KFUK-föreningar att bedriva scoutarbete i Sverige. I februari hölls det första mötet och i maj 
förrättades den första invigningen. Den dräkt man använde hade man bestämt själv och den 
bestod av mörkblå fotsid kjol, mörkblå blus med fickor, gul halsduk och pojkscouternas 
skärp. Den riktiga eldsjälen i arbetet var Lydia Lidholm och hon blev också den förste 
scoutchefen för Sveriges KFUK scoutförbund när detta bildades 1921. Vid bildningen 
ändrades den gula halsduken till en blå som knöts som en slips. Vid samma tidpunkt antogs 
också samma valspråk, lag, klassprov och specialmärken som Sveriges Flickors Scoutförbund 
hade, men man hade ett eget förbundsmärke. 1922 blev Sveriges KFUK scoutförbund 
medlem av Flickscouternas internationella råd och 1923 bildade man Sveriges Flickscoutråd 
tillsammans med Sveriges Flickors Scoutförbund. Tidigt insåg man betydelsen av friluftsliv 
och lägerliv. 1924 hölls det första förbundslägret vid Västanå utanför Gränna och 1925 hölls 
den första ledarutbildningen. Scoutförbundet arbetade som ett eget självständigt förbund inom 
KFUK och hade egna stadgar och egen ekonomi. För att klara ekonomin började man sälja en 
almanacka 1944. ”ALMA”-försäljningen har varit en tradition sedan dess och pågår än i dag.  
Sveriges KFUK scoutförbund var det enda flickscoutförbund som hade scoutkårer som 
tillhörde andra organisationer, t.ex. Baptistsamfundet, Metodistkyrkan, Svenska Frälsnings-
armén etc. Genom detta fick scoutförbundet en ekumenisk prägel.  

Många av dem som slutat scouterna har sedan funnits 
kvar i KFUK-rörelsen. 
Under hela sin historia hade scoutförbundet alla former 
av verksamhet, det vill säga blåvingar, scouter, 
seniorscouter och sjöscouter.  
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KFUK-KFUM scoutförbund 
I Stockholm hölls den 20-21 mars 1960 två helt skilda årsmöten - KFUM scoutförbunds 
årsmöte och Sveriges KFUK scoutförbunds årsmöte. Dessa möten beslutade med en 
överväldigande majoritet att från och med 1 juli samma år bedriva gemensam verksamhet 
under namnet KFUK-KFUM scoutförbund. Dessa händelser hade föregåtts av att KFUK-
KFUM scoutförbunds två moderorganisationer, KFUK och KFUM 1956 gått samman och 
bildat KFUK-KFUM riksförbund. Redan från början fungerade samarbetet över förväntan och 
styrelsen för det nya förbundet bestod av lika antal representanter för pojk- och flickarbetet. 
Givetvis fortsatte traditionen med att arrangera förbundsläger, men 1963 hölls separata läger 
för pojkar och flickor. 1968 hade man för första gången ett gemensamt förbundsläger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillsammans med scoutverksamheten inom Frälsningsarmén (FA), Nykterhetsrörelsen 
(IOGT-NTO) och Missionskyrkan (SMU) bedrevs en gemensam handikappverksamhet under 
namnet "En Av Oss" under åren 1965 - 1979. En målsättning med denna var att få minst en 
handikappad medlem i varje scoutkår. 
KFUK-KFUM riksförbund har betytt mycket för utvecklandet av scoutförbundets idéfrågor 
kring kristen tro, internationell solidaritet och jämlikhet. Övergripande frågor på senare år 
inom KFUK-KFUM scoutförbund har varit utvecklingsfrågor kring program och ledar-
utbildning. 
 

Historien om S:t Göran 
Scouterna i världen har S:t Göran som skyddshelgon och varje år firas historien om S:t Göran 
och draken. Historien började för länge, länge sedan, närmare bestämt ca 300 år e. Kr.  
 
St George, som han kallas i andra länder, föddes i Beirut som är Libanons huvudstad. Han var 
son till rika och gudfruktiga föräldrar som uppfostrade honom i den kristna tron. När han som 
sjuttonåring gick in i militärtjänsten utmärkte han sig bland de övriga soldaterna för hans 
skarpa sinne, tapperhet, styrka, skönhet och militäriska hållning. Han steg snabbt i graderna 
och blev snart officerare över flera tusen soldater. Han var även kejsaren Diocletians favorit. 
En dag kom St George till staden Selem, inte långt från hans hemstad Beirut. I en sjö i 
närheten av staden bodde en hemsk drake. I ett försök att blidka drakens vrede började 
byborna att varje dag mata draken med en ungmö. Byborna drog varje dag lott om vem som 
skulle offras och en dag föll lotten på kungens dotter Cleolinda. Folket tog henne till 
sjöstranden och band fast henne i väntan på att draken skulle komma. När draken kom emot 
henne uppenbarade sig plötsligt en yngling till häst. Han var endast beväpnad med ett spjut 
men med hans orädsla och starka tro lyckades han ändå döda draken. Hans handling av mod 
blev vida känt och lyckades omvända många till kristendom.  

    www.flyinge.scoutkar.nu  8(28) 



Flyinge scoutkår 

Diocletian var en skicklig härskare men även en fanatisk anhängare av det romerska riket. 
Han hade som mål att återuppliva det döende romerska riket och var helt emot den kristna 
tron. Han förföljde de kristna och dödade dem eller torterade dem för att försöka omvända 
dem. När St George fick höra talas om den omänskliga förintelsen av kristna blev han fylld av 
medkänsla för dem. Även fast han förutsåg att han själv skulle bli straffad så delade han ut sin 
egendom till de fattiga och frisläppte slavarna. Sedan sökte han upp Diocletian för att berätta 
att han själv var kristen och peka ut honom som en grym och orättvis härskare. Diocletian 
fängslade då St George i en underjordisk håla där han blev placerad liggande på marken. 
Benen var fastspända med stockar och över hans bröst lade de tunga stenar. St George 
uthärdade och fortsatte att tillbe den kristna guden. Tortyren blev värre och de piskade honom 
med oxpiska, kastade honom i osläckt kalk och tvingade honom att springa med nålar 
stickande upp genom skorna. St George stod tålmodigt ut under hela tiden och tillslut 
beordrade kejsaren att hans huvud skulle huggas av. St George starka andliga tro gjorde att 
hans torterare inte kunde få honom att avsäga sin kristna tro. Efter hans död fick han namnet 
"St George the Trophybearer" vilket betyder trofébärare. Hans kropp fördes till en kyrka som 
numera bär hans namn i den palestinska staden Lydda och hans huvud fördes till en kyrka i 
Rom, även denna kyrka är tillägnad honom. 
Långt senare tog riddarna av det runda bordet St George till sitt skyddshelgon. St George var 
det enda helgonet som var till häst och därför tog kavalleriet honom som symbol. Det 
engelska ordet chivalry (artighet, ridderlighet) kommer från ordet cavalry (kavalleri, som är 
soldater till häst). Ännu mycket senare skrev BP i boken ”Scouting for Boys” om de gamla 
riddarna och deras ädelmod. BP ville att scouterna skulle visa den nya vägen till ärlighet och 
heder. En scout ska även möta svårigheter med stort mod och vara beredd på att kämpa.  
 
Alla scouter runt om i världen firar den 23:e april St George-dagen och då tänker lite extra på 
vår scoutlag och vårt löfte. St George mötte ju verkligen svårigheter med glatt humör!  
 
Text: Susan Johansson. Texten har tidigare publicerats i Göteborgsdistriktets nyhetsblad 
"Scoutbladet" nr 2-02, finns även på www.gbg.km.scout.se. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    www.flyinge.scoutkar.nu  9(28) 



Flyinge scoutkår 

Ideologi 

Scoutmetoden  
Våra aktiviteter har sina rötter i scoutings grundare Lord Baden-Powells ursprungliga tankar 
och idéer om hur scouting ska bedrivas. Under de många år som har gått sedan scouting 
grundades har mycket förändrats, bland annat när det gäller synen på barn och ungdomar, 
men vissa inslag är desamma. 
 
Patrullmetoden 
Inom scouting arbetar vi nästan alltid i patruller. En patrull är en grupp, som består av fyra till 
åtta scouter. Det finns många fördelar med att arbeta tillsammans i patruller. Man lär känna de 
andra patrullmedlemmarna bra. Man tränar sig på att fatta beslut tillsammans. Genom att man 
delar gemensamma upplevelser från till exempel 
läger och hajker, blir gemenskapen i en patrull 
ofta unik. En patrull är dessutom en idealiskt 
stor grupp när det gäller att arbeta tillsammans. I 
många fall är patrullmedlemmarna ungefär lika 
gamla, men så behöver inte vara fallet. 
Samarbete är ett nyckel ord inom scouting. 
Patrullen ska alltid hålla ihop och hjälpa 
varandra.  
 
Learning by doing 
Learning by doing innebär att vi lär oss genom att göra saker. Vi tror att man lär sig mycket 
bättre om man själv är aktiv än genom att lyssna på föreläsningar och andras beskrivningar.  
 
Scoutdräkten 
När vi träffas bär vi scoutskjorta, ett praktiskt och snyggt plagg. Detta gör att vi aldrig 
funderar över vad vi ska ha på oss när vi går på scouterna. En korrekt scoutuniform består av 
scoutskjorta och slips samt mörkblå byxor eller kjol. Dräktbestämmelser finns att läsa på 
www.km.scout.se.  
Första gången du köper en scoutskjorta från oss ingår scoutlilja, ett stort Flyingemärke samt 
ett litet Flyingemärke. Scouthalsduken får du låna så länge du är med i kåren. Var alla märken 
ska sys fast och vilka som ska sprättas bort kan du läsa i dräktsbestämmelserna eller nere på 
scoutgården. 
 
Scoutlag och löfte  
Scouterna gör vårt bästa för att följa scoutlagen, som lyder: 
 

 En scout visar vördnad för Gud och hans ord. 
 En scout är ärlig och pålitlig. 
 En scout är vänlig och hjälpsam.  
 En scout visar hänsyn och är en god kamrat.  
 En scout möter svårigheter med gott humör. 
 En scout lär känna och vårdar naturen.  
 En scout känner ansvar för sig själv och andra.  

 
Det är inte alltid lätt att följa lagen till punkt och pricka, men vi gör så gott vi kan. Det är detta 
vi lovar när vi avlägger scoutlöftet - ”Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen”.  
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Våra fyra idéinriktningar 
All verksamhet inom KFUK-KFUM scoutförbund utgår från våra fyra idéinriktningar: 
 
Friluftsliv med miljömedvetenhet 
Som det sägs i scoutlagen ska en scout lära känna och vårda naturen. Detta är utgångspunkten 
i den första idéinriktningen. Vi scouter bör ha kunskaper i friluftsliv, till exempel utrustning, 
packning, allemansrätt, djur och natur. Detta för att vi ska känna oss hemma i 
naturen och veta hur vi ska bete oss. Ett annat viktigt område är miljövård.  
 
Internationellt ansvar  
Att få grundläggande internationella kunskaper är ett viktigt inslag i scouting. 
Aktiviteter inom detta område kan vara kommunikation med andra m
och kunskap om scouters och andra människors situation i andra delar av 
världen. Genom att genomföra biståndsprojekt och insamlingar kan vi hjälpa 
medmänniskor i andra delar av världen. I och med att vi tillhör både KFUK-
KFUM och scoutrörelsen i världen har vi många möjligheter att komma i 
kontakt med människor från andra länder, både utomlands och här hemma. 
 

änniskor 

ersonligt samhällsengagemang 
nga slags aktiviteter. Ett viktigt inslag är demokratifrågor 

 

risten livsåskådning 
ch kristen livsåskådning är en viktig 

istlig. 

ådning 
 man 

P
Under denna idéinriktning ryms må
på många olika nivåer. Det kan handla om att fatta beslut i patrullen eller på avdelningen, men
även hur vi kan påverka beslut inom scoutförbundet eller i samhället i övrigt. Aktiviteter inom 
kultur och hantverk ger oss mycket kunskap.  
 

 
K
Vi är en kristen rörelse o
idéinriktning. Detta framgår bland annat av namnet på vårt 
scoutförbund. K:et i början av KFUK och KFUM står för kr
Den tar sig uttryck i bland annat aktiviteter som andakter och 
lägerkyrkor, men även genom våra värderingar. Kristen livsåsk
innebär inte att man måste vara bekännande kristen, men
accepterar kristna värderingar. 
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Utbildning 
Inom scouting finns massor med utvecklingsmöjligheter. Ledar-, frilufts- och hantverks-
utbildningar är exempel på några viktiga områden. I studiecirkelform kan man nästan göra 
vad som helst. Vi har anordnat kurser i bl.a. gitarrspel, smide, torkning av mat genom åren. 
Vid alla ledarutbildningar bjuder kåren på anmälningsavgiften eftersom de kommer kåren till 
godo i form av bättre ledare och scouter (vi kan även få utbildningsbidrag från kommunen).    
Yngre scouter följer en mer detaljerad utvecklingstrappa där vi ser till att alla viktiga moment 
som en scout bör kunna finns med. 

 

Scouter  
Bäver, minior, junior 
Här sker utbildningen på kåren i form av terminsprogram som bygger på det programmaterial 
som tagits fram inom förbundet samt den utvecklingstrappa som Flyinge scoutkår jobbar med 
för att hela tiden bjuda på nya utmaningar.  
 
Patrull 
Under sin tid som patrullscout börjar man att gå utbildningar utanför kåren där man träffar 
scouter från andra kårer i samma ålder. De vanligaste är patrulledarkurs 1-3 som lär en att bli 
en bra patrulledare för sin patrull. Man kan även kombinera scouting med konfirmations-
läsning på flera olika sommarläger. Konfirmationslägret på Göransborg är vårt närmaste. 
 
Rover 
Som sista års patrullscout och Rover börjar man få 
tillgång till de riktigt fräcka utbildningarna. 

 Explorer Belt – vandring med utmaningar 
någonstans i Europa 

 Djurhajkerna – till fots eller på vatten 
 Storvallenkurserna - vinterfjällutbildning 
 RSFU – för nya roverscouter 
 RLLK – för RS-lagledare 

 

Ledare 
Som vuxen ledare finns det också mycket matnyttigt. Det finns en serie grundläggande 
scoutledarkurser (SLK1, SLK2 och SLK3) och efter dem kan man gå Treklöver Gilwell, som 
är den högsta ledarutbildningen inom scoutrörelsen. ”Explorer Viking” är ett sommaräventyr 
någonstans i Europa, som är avsett för vuxna scouter och ledare. 

Fri utbildning  
 Studiecirklar (Sensus studieförbund). Tillgängliga för alla, även icke kårmedlemmar. 
 Distriktssamlingar. Tillgängligt för alla, även icke kårmedlemmar. 

 
Det kommer årligen ut en utbildningskatalog där alla förbundens scoutkurser finns med. Det 
står även ofta på distriktets hemsida (www.lund.km.scout.se) vad som är på gång. Kolla på vår 
hemsida under länkar för att hitta fram. 
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Packning 
Man tycker inte att det är roligare med regn bara för att man är scout men med rätt utrustning 
blir det i alla fall inget oöverstigligt hinder. Scouter blir inte heller som många tror mjukare i 
kroppen av att sova på hårda underlag. Med bra utrustning så tänker man inte på det. Med fel 
utrustning så är det det enda man tänker på.  
 
Det är bra om man kan låna utrustning tills man har provat ut vad man tycker bäst om. Scout-
prylar i den högre skolan kan kosta många sköna hundralappar och då är det mycket tråkigt 
med ett felköp. Fråga avdelningsledarna så kollar vi om någon som inte ska följa med kan 
tänka sig att låna ut sin utrustning. På scoutgården har vi ibland begagnade prylar som säljs 
till ett billigt pris. Titta i skåpet nere på scoutgården och lägg gärna ner egna grejor till 
försäljning. Ett bra regnställ och ett par vattentäta skor/stövlar bör man dock satsa på direkt. 
Goretex och andra liknande dyra material är inte alltid det bästa för skitiga scoutaktiviteter 
inkluderande öppen eld. 

 

Packlistor 
Läger med övernattning inomhus  

 Fullt påklädd vid avresa med scoutskjorta på 
 Vantar  
 Mössa 
 Varm jacka  
 Regnställ 
 Stövlar alt. vattentäta kängor  
 Ordentliga vandringsskor/-kängor 
 Långärmad tröja 
 Långärmad tröja(varm) 
 Extra långbyxor 
 1 ombyte underkläder 
 Extra T-tröja 
 Extra strumpor 
 Nattdräkt (Om man vill. T-tröja går bra)  
 Påslakan, lakan och örngott alt. sovsäck istället för påslakan för frusna.  
 Inomhusskor eftersom det för det mesta är kallt och ibland smutsigt på golven i stugor. 
 Toalettgrejor som tandborste, tvål och tandkräm 
 Handduk 

 
Bra-att-ha 

 

 Anteckningsbok och penna 
 Arbetshandskar 
 Kamera 
 Ficklampa 
 Sittunderlag/liggunderlag 
 Lägerbålsfilt 
 Kniv (för de som har knivmärke)  
 Stor och liten kåsa 
 Lakanspåse till sovsäcken 
 Ett glatt humör! 
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Hajk med övernattning i vindskydd 
Som ovanstående men det tillkommer gemensam packning och lite småsaker. Därför måste 
man ha en rejäl ryggsäck med avbärarbälte som kan husera alltihop. Tänk på att inte packa för 
tungt. Väg säcken innan ni ger er ut. En patrullscout klarar mellan 12-15 kg  men sen börjar 
det bli jobbigt.  
 

 Vattenflaska 
 Regnskydd till ryggsäcken, alt. packa inuti en sopsäck inne i ryggsäcken. 
 Rejäla, väl ingångna skor/stövlar/kängor med högt skaft. (Stöd för vristerna behövs  

     eftersom man lättare vrickar fötterna med packning på ryggen). 
 Skavsårsplåster och första förband 
 Gemensam packning 
 Underställ (långkalsonger och undertröja) 
 Större plastpåsar och extra strumpor (skulle man bli ohjälpligt blöt om skorna under dagen  

     byter man strumpor på kvällen och drar på plastpåsarna innan man stoppar ned fötterna i  
     skorna igen. 
 
Sommarläger 
På sommarläger är det varmare och man kan dra ned lite på de varma kläderna. Å andra sidan 
behövs det mer underkläder för man är iväg längre tid.  
 

 Solskydd 
 Myggmedel 
 Badkläder 
 Adresser till släkten 
 Lite pengar till godis och glass 
 Liten ryggsäck för dagsutflykter 
 Vattenflaska (ett måste när det är varmt) 
 Schampo (gärna som löddrar i saltvatten om man är vid havet) 
 Gamla lägermärken (vanligt på större läger att byta märken med utländska scouter, det  

      finns paket med billigare svenska märken man kan köpa på sig inför läger). 
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Hur vet man när, var och hur allting händer? 
Nu för tiden blir man överöst med en massa information. Från kåren kan tyckas att 
informationsflödet kanske inte är riktigt lika fullödigt men det finns ändå många ställen man 
kan suga upp vad som händer hos oss och i scoutvärlden i övrigt. Vi informerar så mycket vi 
orkar. 

Hemsidor 
Vår egen – www.flyinge.scoutkar.nu 
Här har vi den mest aktuella information om kåren, både 
om avdelningarna och om aktuella evenemang. De 
medlemmar som anmäler sin e-postadress får info 
skickad till sig när vi har något nytt att meddela. 
 
Andras 
Det finns hemsidor för distriktet, vårt och andras förbundet, SSR, världsorganisationer osv. 
Ofta finns där s.k. chat-rum för scouter och ibland till och med speciella scoutsökmotorer. Gå 
in på kårens hemsida och kolla under länkar. På både distrikt och förbundsnivå kan du 
prenumerera på nyhetsbrev.  

Anslagstavlor 
På scoutgården finns det tre anslagstavlor.  

 Först och främst har vi en i stora rummet på bottenvåningen. Där står det mesta. Alla 
läger vi blir inbjudna till över världen samt kurser och liknande. All post som dyker 
upp till kåren som berör alla hängs upp där. Som förälder är det inte så dumt att kika 
inom emellanåt. Scouterna (särskilt de små) har en liten tendens att inte komma ihåg 
vad de läste efter två sekunder - än mindre berätta det när de kommer hem.  

 Den finns även en liten tavla utomhus vid infarten. Där anslår vi kommande 
gemensamma möten och evenemang.  

 Det absolut senaste står skrivet på den svarta anslagstavlan som hänger på insidan av 
ytterdörren. Här brukar vi påminna varandra om lappar i infokorgarna och efterlysa 
saknade grejor. 

Infokorgarna 
Till höger och vänster innanför ytterdörren finns postfack till respektive avdelning där alla 
kan lägga information som behöver nå scouter, styrelse eller föräldrar. Var uppmärksamma på 
att det kan ta några veckor vid lov innan alla avdelningarna haft möten och tagit lapparna. 
Ring ansvariga ledare (se hemsidan för aktuell lista) om det är bråttom. 

Ledarrummet 
I ledarrummet på andra våningen finns terminsprogrammen i en speciell pärm. Där kan man 
läsa vad som planeras på de olika avdelningarna. Har man idétorka kan man även läsa vad 
som gjorts tidigare år. 

REDO 
SSR:s tidning. Kommer ut med jämna mellanrum till alla scouter i hela Sverige. Får ni inte 
hem den är ni inte registrerade som medlemmar i scoutförbundet. Hör av er till någon i kåren 
om ni inte får tidningen och har betalt medlemsavgiften. 
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Spejaren 
Förbundstidning som brukar sitta som instick i Redo men kan även 
beställas som e-post eller fax direkt på förbundets hemsida. Naturligtvis 
går det att läsa online också. Som kuriosa kan nämnas att Spejaren var 
namnet på Flyinge scoutkårs interna tidning och namnet var så bra att 
förbundet ville låna det till sitt infoblad! 

Navaren 
Distriktets informationsblad. Skickas ut till alla ansvariga ledare men 
alla kan läsa den på distriktets hemsida - www.lund.km.scout.se. 

Airnews 
Roverscoutregionen LUFT:s infoblad som kommer ut flera gånger per år. Landar ofta bara 
hos postmottagaren så se till att sprida den vidare till RSarna. 

Biblioteket 
På scoutgården finns det ett litet fackbibliotek med scoutböcker, programmaterial och annat 
smått och gott. Det finns bl.a. en särskild ”Scoutuppslagsbok” som kan vara kul att titta i. 
Kom bara ihåg att fylla i lånekorten i den lilla röda lådan om du vill låna hem en bok. 
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Kårlivet 

Styrelsen  
Kårstyrelsen sköter kårens ekonomi och 
verksamhet mellan årsmötena samt kollar att 
allt flyter på som det ska i olika arbetsgrupper 
och avdelningar. Styrelsen väljs på årsmötet 
som brukar hållas i februari. Vem som sitter 
med just nu ser ni på vår hemsida. 

Årsmötet 
Här är alla kårens medlemmar (oavsett ålder) röstberättigade. Vi brukar ofta inleda årsmötet 
med en snabbkurs i de olika momenten som ingår i ett årsmöte, så alla ska veta vad som 
händer under mötet. Under årsmötet tar vi beslut om den avgående styrelsen ska få godkänt 
för vad de gjort under det gångna året. Dessutom väljer vi ny styrelse och bestämmer vad vi 
ska tycka om de förslag som eventuellt har kommit in i form av motioner eller propositioner. 
Efter mötet blir det alltid fika med fastlagsbullar. 

5-årsplanen  
Innehåller våra större och mer långsiktiga projekt. Den uppdateras inför varje årsmöte. Gå in 
på vår hemsida för att hitta den gällande femårsplanen. 

Verksamhetsplanen 
Styrelsens arbetsverktyg för att få till stånd femårsplanen och se till att den löpande verksam-
heten fungerar. Den innehåller allt som dyker upp närmaste tiden. Besök hemsidan för att läsa 
gällande verksamhetsplan. 

Utvecklingstrappan 
För att vi ska ge lagom tuffa utmaningar från år till år för scouterna finns det en ”stegrings-
trappa” man följer från avdelning till avdelning. Bävrarna ger sig t.ex. inte ut på 
överlevnadshajk första vintern. Hur som helst så finns det tillräckligt med utmaningar för alla. 
De yngre har spännande övernattningar på vår scoutgård eller i någon annan stuga medan de 
äldre åker utomlands till internationella läger, jobbar på världsscoutcenter eller nöjer sig med 
att fika. Det finns något för alla. 

Terminsplanering  
Sker inför varje termin och då bestäms vad som ska göras de närmaste månaderna. Det finns 
en terminsplanering för kåren och en för respektive avdelning. Planeringarna förvaras i en 
pärm i ledarrummet som uppdateras inför varje termin.  
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Ledare 
Det är ledarena som driver verksamheten på avdelningarna och ser till att det blir hajker, läger 
och andra äventyr. Svårt att förklara vad det innebär men här kommer ett försök:     
 
”Varför är du ledare? 
Den frågan har jag fått så många gånger. Varje gång är den lika svårt att svara på så att det ska 
låta lockande för andra. För hur ska jag kunna förklara det positiva i att vakna i ett kallt 
vindskydd mitt i vintern när jag har en varm och go säng hemma. Men jag har gjort det flera 
gånger och skulle inte tveka på att göra om det. Hur ska jag kunna förklara varför jag lägger 
ner timme efter timme varje vecka på att planera och genomföra scoutaktiviteter för andras 
barn när jag inte får ett öre för det. Jag gör det och jag tycker att det är kul. Hur kan man 
förklara att jag åker till fjällen och vandrar med massor av packning på ryggen i snöstorm och 
regnrusk en hel vecka av min sommarsemester. Jag har gjort det. Det var en upplevelse som 
var jobbig men lärorik och som jag inte vill vara utan. 
Till alla de som undrar varför jag och så många andra gör om dessa saker gång på gång ska 
jag försöka förklara. Den gemenskap som finns inom scouterna är svår att finna någon 
annanstans. De flesta kompisar jag har, har jag fått genom scouterna. Jag har fått vänner i 
olika åldrar och på olika platser både i Sverige och utomlands. För varje grej jag gör med 
scouterna lär jag mig något nytt. Jag har varit engagerad i allt från bävrar till ledarutbildning 
och i varje uppgift har jag fått erfarenheter som jag har användning för både hemma och på 
jobbet. Den ledarskapsutbildning som jag fått inom scouterna har jag haft glädje av i många 
andra situationer, som jobb och studier. Allt det som jag fått under min uppväxt i scouterna är 
varje barn och ungdom värd att uppleva. Jag vill medverka till att så många som möjligt får 
pröva på scouterna. Scouting är roligt och lärorikt. Kort och gott scouting är en livsstil som de 
som är oinvigda inte förstår och de som en gång blivit bitna aldrig lämnar.” 
 

/Kristine Helmersson 
 

 
 

Avdelningar 
Det är här allting händer. På varje avdelning finns det ett entusiastiskt ledareteam, en bunke 
härliga vildingar som kallas scouter samt tillfälliga gäster i form av proffsscouter, hjälpledare, 
föräldrar, badvakter, kanotister eller vad som nu behövs för tillfället. Ledarteamet planerar 
termins-programmen i samråd med scouterna. Scouterna genomför sedan programmet, ibland 
som det var tänkt men oftast på ett helt annorlunda sätt som blir mycket intressantare än man 
planerade från början. 
 
Beroende på vilken avdelning man tillhör finns det årligen återkommande fasta arrangemang 
man brukar åka på. På varje avdelning finns det även en ansvarig ledare som rapporterar till 
kårstyrelsen med jämna mellanrum.     
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Stödföreningen ”Axeln” 
Flyinge scoutkårs verksamhet bygger helt och hållet på ideellt arbete och det är varje 
scoutförälder och ledare som själv bestämmer vilken kvalitet det arbetet har. 
En ledare på våra avdelningar lägger ner ca 3 timmar per vecka för avdelningsmöten förutom 
läger, utflykter och hajker osv. På ett år blir det ca 40 avdelningsträffar, ett kårläger (1 helg), 
två avdelningsläger/utflykter, två ledarläger (fortbildning) och eventuellt ett sommarläger (7-
10 dagar). Dessutom är många ledare involverade i styrelsearbete och andra scout-
arrangemang på lokalt eller nationellt plan. Naturligtvis gör inte alla ledare allt varje år men 
du kan lugnt räkna med att normalledaren lägger ner minst 200 timmar om året på scouterna. 
Detta gör de naturligtvis för att de tycker det är roligt och viktigt att ta hand om dina och 
andras barn samt att det är mycket stimulerade och utvecklande för ledaren själv. Men det 
finns en gräns för vad de orkar med och därför finns det en stödförening. Tanken med 
stödföreningen är att vi försöker underlätta ledarnas arbete där vi kan se till att de får mer tid 
till att göra det de är bäst på nämligen att utveckla barnen till ansvarstagande självständiga 
och glada individer med aptit på livet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dagsläget hjälper stödföreningen till med följande: 

 Hjälpledare på avdelningarna 
 Städning av lokalen. En nog så viktig syssla om man vill ha friska barn. 
 Valborgsmässofirandet i byn. 
 Fixardagar på scoutlokalen två gånger om året. 
 Almanacksmontering som är den största enskilda inkomstkällan för kåren 
 Binda julkransar och stå på julmarknad 
 Fixa fika på scoutkårens julfest 
 Jaga pengar till verksamheten (sälja almanackor, korv på plantskolan etc.) 

 
Det finns naturligtvis fler uppgifter som kan tas omhand av stödföreningen. Bara fantasin 
sätter gränser. Ju fler man är desto roligare blir det. Engagera dig i ditt barns fritid nu! 
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Scoutgården 
Vi har en mycket fin scoutlokal till vårt förfogade. Som man kanske ser på huset är detta en 
gammal järnvägstation. Väntsalen är faktiskt kvar som den såg ut en gång i tiden. Tågen 
började rulla 1906, persontrafiken lades ner 1954 och trafiken upphörde helt 1 januari 1957. 
Sen stod huset tomt ett tag tills scoutkåren tog över. 
 
Adressen till scoutgården är Parkvägen 4 i Flyinge. 
Det finns dock ingen postlåda vid scoutlokalen utan 
kåren har en postmottagare vars adress finns på 
hemsidan. Telefonnumret till scoutgården är 046-
52240. Låt det ringa många signaler för oftast är vi 
ute på mötena och har svårt att hinna svara. 

 

 

Vägbeskrivningar till scoutlokalen 
 

 Från Gårdstånga - Kör in i Flyinge, ta första vägen (Parkv.) till vänster (följ 150 m)   
 Från S. Sandby - kör rakt fram i Flyinge-rondellen, ta första vägen till vänster (150 m) 
 Från Holmby - Kör höger i Flyinge-rondellen, ta första vägen till vänster (150 m) 
 Från Skarhult - Kör in första vägen till höger efter parkering med återvinningsstation   

 

 

Stiftelsen Flyinge ungdomsgård. 
Av olika skäl förvaltas scoutgården av stiftelsen Flyinge ungdomsgård som äger den så länge 
det pågår ungdomsverksamhet i gården. Stiftelsen tar in hyra från scoutkåren och ser till att 
huset hålls efter. I stiftelsens styrelse sitter för det mesta föräldrar och andra med anknytning 
till kåren. Stiftelsen har även tillsammans med kåren en fixargrupp som ser till att scoutgården 
inte förfaller.  
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Fixardagar 
Eventuellt underhåll försöker vi så långt som möjligt att göra 
på fixardagarna. Fixardagar har vi så ofta vi tycker det finns 
behov, vanligtvis en gång per termin. Det ska storstädas, 
rensas ogräs, putsas fönster och målas brädor. På fixardagarna 
är det obligatorisk närvaro för föräldrar och scouter. 
Alternativet är att vi får köpa in dyra hantverkare och då får 
en hyra som vi inte har råd med. Fixargruppen planerar och 
alla scouter, föräldrar, ledare och andra hugade tar ett tag med 
grovhandskarna. Det finns något att göra för alla.  
 

Hyra scoutgården och kanoter 
Scoutgården går att hyra till olika tillställningar. Barnkalas är en vanlig anledning. En viktig 
princip är att lokalen är alkohol- och drogfri. 
Även kårens kanoter går att hyra. Medlemmar har en dags gratis lån per år av en kanot. 
Scoutkårens släpvagnar är endast till för aktiva inom kåren och går ej att hyra. 
 
Vill du hyra lokalen eller kanoter så prata med den som står för uthyrningen i kåren för 
tillfället. Anslag om detta finns på hemsidan och kårens anslagstavlor. Scoutaktiviteter går 
alltid före så kolla upp i god tid innan du behöver grejorna. 
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Almanackan 
”Alma”, som hon kallas, är vår kära kalenderklassiker som funnits i många år och som är 
kårens största inkomstkälla. Sedan många år monteras årligen runt 30000 almanackor under 
några intensiva sommarkvällar med mycket skvaller och skratt. Alla krafter behövs och är 
välkomna. Här följer ett litet utdrag från tidigare bravader. 
 
”Det är väl inget! Dem har vi färdigtmonterade på fem kvällar, kanske sex.” 
 
Optimismen är lika stor varje år. Inkomsten från Alma-monteringen är mycket viktig för 
kårens ekonomi. Därom råder ingen tvekan. Men ingen tyngs av allvarliga ekonomitankar när 
vi samlas i familjen Svenssons verkstad ute på Annehem för att dra igång årets insats. Flinka 
och vana händer har satt upp ”produktionslinjen”. Det har gjorts förut! Alla almanacksdelar 
finns redan på plats – nästan alla. Lite strul får man räkna med. Det är bara att ”ladda” borden. 
Sedan tar sladdret fart – nej, nej sladdrar gör vi definitivt inte!! Vi sprider nyheter och 
planerar. Kärt samtalsämne är naturligtvis vad alla ska göra under sommaren. En del 
ska ju på sommarläger. Samtalsämnen saknas ALDRIG! Plötsligt hör man: ”Kan någon 
hämta fler ryggar till mig?” Ryggar? – vem behöver fler än en? Under tiden som samtalen 
flyger härsan och tvärsan mellan borden, har 1800 färdiga almanackor letat sig ner i 36 
kartonger. Alla tejpade, vända och staplade på pallar. Kaffedoften sprider sig förföriskt i 
verkstan och vi vet att snart är det fikapaus. Innan arbetspasset är över har ytterligare 2000 
almanackor monterats av kvällens gäng bestående av åtta personer i åldern 10 till 52. Vi 
cyklar hem ganska nöjda. I morgon klarar vi säkert 5000 om vi blir några till… 
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Medlemsavgiften 
I början av varje hösttermin får du ett inbetalningskort på medlemsavgiften till scoutkåren. 
Kanske har du funderat på vart dina pengar egentligen tar vägen? Kanske har du undrat hur 
kåren egentligen finansierar sin verksamhet? För inte kan väl några hundralappar per scout 
och år räcka till all den verksamhet som erbjuds? 
 
Som medlem i Flyinge Scoutkår blir du automatiskt också medlem i KFUK-KFUMs 
scoutförbund och rent ekonomiskt betyder det att ~100 kr av avgiften går direkt dit. Den 
hundringen räcker till medlemskap i Svenska Scoutrådet och därigenom världsorganisa-
tionerna World Organization of the Scout Movement – WOSM och World Association of Girl 
Guides and Girl Scouts – WAGGGS. För du visste väl att ditt medlemskap i kåren innebär 
medlemskap i flera världsomspännande organisationer? Som medlem i SSR får du också 
tidningen Redo i brevlådan ett par gånger om året. 
 
För avgiften till förbundet får vi även service och aktiviteter tillbaka. Det ordnas storläger, 
årsmöten och kurser, vi får köpa scoutprylar från Scoutvaror, vi kan läsa tidningar (Spejaren) 
och informationsblad och viktigast av allt så är alla försäkrade när vi deltar i scoutverksamhet. 
Försäkringen är ofta mycket förmånlig och inte sällan bättre än den vanliga hemförsäkringen. 
 
Vi betalar även en femma till Lunds scoutdistrikt för deras hjälp. 
 
Kvar till kåren blir alltså en dryg hundralapp. Den ska räcka långt. Visserligen arbetar alla 
ledare och andra funktionärer ideellt, men scoutgården ska ha el och vatten, stormkök och tält 
ska vara i ordning, material ska finnas till avdelningsmötena, släpvagnen ska skattas och 
besiktigas och ledare ska utbildas. Det skulle alltså bli ett stort hål i kassan om vi inte också 
hade andra inkomstkällor. Bara elräkningen är högre än vad som blir kvar när vi betalat 
avgiften till förbundet. Vi trollar med knäna och löser det för det mesta så här. 
 
Vi får aktivitetsbidrag från staten via förbundet. Vi får lokal och aktivitetsbidrag från Eslövs 
kommun. Vi drar själv in pengar genom att montera och sedan sälja almanackor. Vi 
arrangerar också det traditionella Valborgsfirandet och andra jippon som kransbindning och 
korvgrillning och dessa evenemang bringar in en del pengar.  
 
Många bäckar små och att alla hjälps åt gör att vi för det mesta går runt men framförallt tänk 
på att försäkringen inte gäller förrän du blivit medlem. 
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Återkommande arrangemang i kåren 

Vårterminsavslutning 
Vid varje vårterminsavslutning brukar vi samla hela 
kåren för ett gemensamt avstamp inför nästa termin. Vårt 
mål är att komma ut i skogen och få med hela scout-
familjen och andra scoutintresserade. Känn dig hjärtligt 
välkommen när du ser en inbjudan nästa gång. 

Julfest 
Vi är för traditioner i Flyinge scoutkår. En av dessa 
traditioner är att miniorerna går luciatåg på vår julfest s
terminsavslutning. Nu för tiden gör vi det dessutom utomhus i sann scoutanda. Då gör det 
inget att man busar och springer omkull granen. Är man riktigt frusen av sig får man ta en 
omgång till på glöggen eller dansa ett varv extra på små grodorna. Tomten brukar också dyka 
upp med vars en julklapp till alla barn. 

om är vinterns gemensamma 

ch 

rkar 
rna 

l 

g 
l

St Georg 
outernas skyddshelgon (se beskrivning under historia) den 23 april varje år. 

 är 

Pingstläger 
Detta läger är ett mycket trevligt och uppskattat arrangemang för juniorscouter och äldre. Det 
brukar alltid vara fint väder och det mesta är färdigplanerat sen flera år tillbaka. En mycket 
bra första helg för att se om sommarläger är någonting att satsa på. På Pingstlägret (som 
ibland inträffar under Kristi Himmelsfärdshelgen) genomförs även den prestigefyllda 
patrullscouttävlingen Ura-Kaipa. Det är en klurig nattävling för patrullscouterna som går ut på 
att hitta en yxa så snabbt som möjligt. Vi åker tillsammans med en massa andra Lundakårer. 

Kårhelg 

iv egentligen handlar om. 

Varje år åker kåren på minst ett helgläger. Vi brukar ha ett den 
första helgen i oktober på Göransborg, som är Lunds scout-
distrikts lägergård strax utanför Höör. Då samlas hela kåren o
varje avdelning har egna aktiviter. Vi brukar vara kring 60 
barn, ledare och vuxna som ”scoutar loss”. Ett viktigt inslag för 
de vuxna är fika med social samvaro och bastu för de som o
när alla scouter väl har somnat Det händer ibland att scoute
får bege sig ut på nattrundor.  På lördagskvällen är det lägerbå
och på under lägret brukar det vara en kårtävling för alla i 
åldersblandade patruller. Stödföreningen håller i matlagnin
och kaffekokning och det ger ett utmärkt tillfälle att se vad scout

Kåren firar sc
Under gudstjänsten får alla scouterna som jobbat hela året äntligen lön för mödan. Märken
bland det fräckaste man kan ha på sig. Särskilt när man förtjänat dem. Kom med och se 
stoltheten i ögonen på de minsta när de försöker få ihop fingrarna till en scouthälsning 
samtidigt som de ska ta emot sina märken. 
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Årliga arrangemang utanför kåren 
Det händer massor på ett scoutår. Förutom att det anordnas någon form läger nästan varje 
sommar finns det andra saker man kan hänga med på även man inte är så många. Det finns 
gott om nya scoutvänner där ute som behöver någon att dela ett härligt minne med. Här 
kommer ett försök till lista, som dock inte är komplett på något sätt.  

Distriktssamlingar 
Lunds scoutdistrikts träffar där det bjuds både information och utbildningar. En per termin 
brukar det bli. 

Riks-RS-femkamp 
Femkamp i scoutanda för att kora Sveriges bästa Roverscouter. Det tävlas i tremannalag och 
finns även en klass för s.k. ”Oldboys”. Ålder sätter alltså inga gränser uppåt. 

Vättefejden 
Lunds scoutdistrikts årliga tävling för att kora distriktets bästa 
patrullscoutpatrull. Går av stapeln i mitten av november.   
För RS och äldre finns möjlighet att delta som kontrollant. 
 

Trollskogsfejden 
Lunds scoutdistrikts årliga tävling för att kora bästa juniorscoutpatrullen i distriktet.  
Infaller i oktober. 

 

Kårens dag 
Lunds scoutdistrikts årliga evenemang med orienteringstema. De 
yngre scouterna går spår där de lär sig med om orientering och 
för det äldre ordnas en orienteringstävling. Alla åldersgrupper, 
inklusive föräldrar, har aktiviteter. Infaller i mars-april. 
 

 

Djurhajkerna 
Bäverhajk, varghajk och riphajk. Kanot-, vandrings- och skidäventyr som anordnas varje år av 
förbundet. De två första går på sommaren och riphajken på påsklovet. 

Storvallenkurserna 
2-stegs fjällutbildning i förbundets regi. Allt om att gå på tur med skidor 
och packning, inklusive att bo i snöbivack. Äger rum kring påsk. 
 

Klarälven 
Flottfärd i förbundets regi. Går på sommaren.  
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ROM (Riksombudsmöte) 
Årsmötet för KFUK-KFUM i Sverige. 

FM (Förbundsmöte) 
Årsmöte för KFUK-KFUM scoutförbund i Sverige. 

Förbundsråd 
Rådgivande möte mellan årsmötena för KFUK-KFUM scoutförbund i Sverige. 

Riks-RS-ting 
Roverscouternas högsta beslutande organ. 

 

 

 

 

 

 

Arbetsgrupperna 
Alla större återkommande arrangemang eller uppgifter styrs av en arbetsgrupp som 
rapporterar till styrelsen. I arbetsgrupperna ingår förutom medlemmar och stödföreningen 
även alla andra som vill hjälpa Flyinge scoutkår av olika anledningar. Fixargruppen för huset 
och Valborgsgruppen är två av många arbetsgrupper som finns inom kåren. Alla hjälpande 
händer är varmt välkomna och vem som är kontaktperson för respektive arbetsgrupp går att 
läsa på vår hemsida. Bli inte förvånad när vi ringer för att lista dig. 
 
Följande arbetsgrupper finns idag: 

 PR-gruppen 
 Kårledare 
 Alma 
 Materialförvaltare 
 Uthyrare 
 Stiftelsen Flyinge ungdomsgård 
 Scoutdagen 
 Valborg 
 Kårläger 
 Röjarna 
 Årsmöte 
 Ledarteamet 
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Allmän ordlista för oinvigda. 
 

 Chiffer   = olika kodspråk som scouter kan läsa. 
 Gilwelltält = speciellt gult/orange lägertält som används av många scoutkårer 
 Hike, Hajk = tur i skogen med övernattning  
 Knopgrind = tre knoprep som binds mellan två stolar med fyra olika knopar 

                           Används för att träning och tävling i knopslagning. 
 Lägerkoma = inträffar ofta på läger efter ett par dar med för lite sömn, symptomet  

                           är att minsta sak kan ta hur lång tid som helst att utföra  
 Mojt   = funkar på de flesta små nödvändiga saker man behöver i skogen. 
 Nattrunda = ofta på helgläger då man går en skogsrunda efter mörkrets inbrott  
 Pi-jobb  = pionjärarbete, t.ex. torn och portaler som byggs av slanor och rep  
 Pres   = förkortning av presenning  
 Primat   = primitiv matlagning, dvs. matlagning utan kokkärl, t.ex. kokgrop i  

                           marken med varma stenar, sockerkaka i apelsin i glödbädd etc.  
 Scoutvatten = slang för fotogen vilket kan användas för att få eld på blöta pinnar 
 Slanor   = långa pinnar som vi surrar ihop till olika saker 
 Spänta   = tälja smala pinnar ur ett vedträ som sedan används vid eldtändning 
 Stockrace  = patrullek där man springer hinderbana släpandes på en stock, en för  

                           det mesta mycket rolig och skitig upplevelse 
 T-röd   = vanligaste bränslet i stormkök  
 Tage, tamoj  = slang för det lösa handtaget till trangiagrytor 
 Trangia = märke på stormkök som vi använder för matlagning i skogen 
 Vindskydd  = att sova i istället för tält, öppet framtill som gör att man kan elda   

                           framför på vintern (då vindskydd ändå är varmare än tält) 
 Wettexbulle = vetebulle till kvällsfikat som oftast kräver varm choklad för att inte  

                           damma för mycket 
 Zigg-flaska = märke på aluminiumflaskor för förvaring av T-röd 

 

Speciell ordlista för Flyingescouter 
 

 Ballerinakex = Ett måste-kex i Flyinge scoutkår-sammanhang. 
 Bränna bräske och trecka träsk = En vanlig företeelse när man går utanför stigar och  

                                                      tror att man ska gena. Går oftast inte så fort. 
 Bulka = Äta enormt mycket. 
 Det finns två lägen, glad eller hungrig. = Ett faktum! 
 Kackelbär = Hönsägg 
 ”Skauba plass”(skånskt uttal) = När man är så mätt att man måste hoppa på hälarna  

                                                   eller lägga sig på golvet och koncentrera sig ett tag för  
                                                   att kunna få ner mer mat. 

 Stallage = Någonting som uppstår ur en stark vilja att bygga saker. Brukar vara stort  
                 (en mycket viktig ingrediens), se avancerat ut men det brukar vara mycket  
                 svårt att lista ut vad man ska ha det till.   

 Ulmerkott = Mat som gjorts grön med karamellfärg 
 Varför göra det enkelt? = Det är inte av praktiska skäl man är scout.  
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Förkortningar 
 
ALMA – Scouternas väggalmanacka 
BP – Baden-Powell 
FA – Frälsningsarmén 
KFUK - Kristliga Föreningen Unga Kvinnor 
KFUM - Kristliga Föreningen Unga Män 
LUFT – Roverscoutregionen i Skåne-Blekinge 
NSF – Nykterhetsrörelsens scoutförbund 
PL - Patrulledare 
RLLK – RoverLagLedarKurs 
RS – Roverscout 
RSFU – RoverScoutFörberedande Utbildning 
SLK - Scoutledarkurs 
SMU – Svensk missionsungdom 
SSF – Svenska scoutförbundet 
SSR – Svenska Scoutrådet 
TG – Treklöver Gilwell 
WAGGGS - World Association of Girl Guides and Girl Scouts 
WOSM - World Organization of the Scout Movement 
YMCA – Young Men´s Christian Association  
YWCA - Young Women´s Christian Association 
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