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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅHUS SCOUTKÅR
Styrelsen för Åhus scoutkår får härmed avge följande verksamhetsberättelse
för tiden 2016-01-01 - 2016-12-31.
Kårstyrelsen har haft följande sammansättning:
Ulf Hansson
Tore Sigurdsson
Marie Hultqvist
Marie Lasson
Anna Lindgren
Annika Hansson
Anna Mattsson
Fredrik Hansson
Jörgen Torp

Ordförande
v Ordförande
Sekreterare
Kassör
övrig ledamot, medlemsregistrerare
övrig ledamot, kårutbildare
övrig ledamot
övrig ledamot
övrig ledamot

Vi har haft 2 kårstämmor, 11 styrelsemöten och 12 ledarträffar under året. Mötena har varit upplagda så att
alla viktiga diskussioner och beslut som rör kårens verksamhet har ventileras under ledarträffarna. Vi har
redan där formulerat förslag till beslut vilket inneburit att alla styrelsens beslut varit väl förankrade bland alla
ledare och utmanare som deltagit under ledarträffarna. Vi har även försökt testa olika mötesformer för att på
så sätt öka den aktiva medverkan i kåren och få kårens ledare att känna varandra bättre.
2016 har varit ett år då verksamheten fortsatt stått i centrum. Vi har haft många olika avdelnings- och
kåraktiviteter samt deltagit i diverse arrangemang inom distrikt och förbund. Vi har deltagit i flera olika läger
både lokala, regionala och internationella. Vi har försökt synas för att visa vad scouting är för allmänheten
genom olika arrangemang i Åhus.
Konceptet familjescouting har hållit i sig med 2 familjescout avdelningar. Antalet scouter på de olika
avdelningarna har varit stabilt.

GEMENSAMMA LÄGER OCH ARRANGEMANG
VÅRTERMINEN
Ledaruppstart
Årets uppstartshelg var förlagt till scoutstugan, där kårens gemensamma program bestämdes, samt
möjligheten fanns att planera avdelningens program och gemensamma aktiviteter avdelningar emellan.
Natta-tjo-fräs
Ett uppskattat årligt återkommande nattarrangemang som arrangerades av Strandhänget för resten av kårens
medlemmar. I årets fräs, med tema Star Wars deltog ca 76 barn bestående av Åhusscouter och dess
kompisar samt scouter från Tomelilla.
Vårdistriktstämma
5 ledare deltog från Åhus på stämman i Fjälkinge scoutstuga, Backagården
Familjedag S:t Georg 23/4
40 familjer deltog i familjedagen där avdelningarna erbjöd olika aktiviteter som hinderbana, eld, kanoting,
steka krabbelurer på stormkök, tipsrunda och möjlighet att köpa grillad korv. Dagen avslutades med firandet
av S:t Georg, vid scoutstugan pga vädret, med tal av Magnus Tyche, sång och diverse märke till scouterna
samt förtjänstmärke i brons och silver delades ut till ledare. Myggjägarnas S:t Georg spel
uppskattades mycket.
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Snapphanefejden
Snapphanefejden gick av stapeln på Hultet. Kårens scouter från avdelningarna Vargarna och Rovdjuren
deltog med 2 patruller vardera.
Valborgsmässofirandet
Kåren arrangerade enligt tradition valborgsfirandet på torget. Trots kylan lyssnade många intresserade till
blåsorkester, manskör och årets vårtalare Anna Karin Persson. Den fina elden på årets flotte uppskattades av
stora folkskaror på båda sidor om ån.
Rotary - Tips promenad i byn
Kåren deltog i deras evenemang ”Vi går för vatten” genom att stå för korvgrillningen.
Ledaravslutning
Terminen avslutades för ledarna med en runda bangolf i lite fuktigt väder och därefter en sallad.

BrownSea Island 2.0
60 scouter deltog i distriktets sommarläger på Hultet.

HÖSTTERMINEN
Ledaruppstart och Kårhajk, Öppet hus
Ledaruppstarten bestod av kårplanering och avdelningsplanering. Kårhajken innehöll uppflyttning av scouter,
lägerbål och mycket mys.
Under öppet hus visade kåren upp olika aktiviteter för de nyinskrivna spårarna
Höstfesten på Åhus torg
Kåren visade upp sig och sålde kaffe, krabbelurer och grillad korv
Höstdistriktstämma
Från kåren deltog 6 representanter i Höör scoutstuga.
Demokratijamboree
2 medlemmar representerade kåren på förbundsstämman i Västerås.
Vesper
Traditionsenligt hölls Vespergudstjänst på Åhusgården som även i år var fullsatt.
Scouterna gick från scoutstugan till Åhusgården i skenet från fotogenlampor och facklor.
Nya spårare tände ljus, scouter och ledare blev invigda och märken delades ut av resp. avdelningsledare.
De minnesvärda orden kom från kyrkoherde Magnus Tyche. Efteråt hade vi en gemensam fika på
Åhusgården.
Julmarknad
Julmarknaden genomfördes i vanlig ordning med tomtevagn med godis utdelning, varutombola, kaffeservering
och korvgrillning på 2 ställen med bra resultat
Julavslutning
Ledarna avslutade året med att spela bowling och därefter träffades man i stugan för en årssammanfattning
och skinkmacka.
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FÖRSÄLJNING
Kåren har varit engagerad i följande försäljningsverksamheter: majblommor (tillsammans med Everöds
majblommekommitté), scouternas ljus, tombola, korvgrillning under julmarknaden, och vid diverse andra
tillfällen.
FADDERVERKSAMHET
Kåren stödjer SOS barnbyar i Estland och en 5-årig flicka, Madina som bor 45 mil från huvudstaden i Burkina
Faso.
UTBILDNING
2 äventyrare har deltagit i patrulledarutbildningen
3 ledare har genomfört ledarutbildning Leda scouting
2 ledare har deltagit i Treklöver Gilwell del 4
1 ledare har påbörjat Värdebaserat ledarskap
3 ledare har påbörjat Treklöver Gilwell utbildningen

REPRESENTATION
Kåren har en representant i LUS(Länken för utmanare i Snapphane scoutdistrikt)
Kåren är ständig medlem i Scoutmuseet Kjesäter.
MEDLEMSANTAL
Medlemsantalet i kåren är på samma nivå som i fjol och uppgick till 174 medlemmar vid årets slut.
Fördelade på följande avdelningar: 2 familjescout, 1 spårare, 1 upptäckare, 1 äventyrare och 1 utmanare.

AVDELNINGARNAS VERKSAMHET

Strandhänget 2016

(Utmanare)

Under vårterminen genomfördes en rad aktiviteter utöver den kontinuerliga verksamhet som bedrevs en gång
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i veckan, och som innefattade ofta planering av diverse slag för att sedan genomföra dessa under givna
helger.
Den 6-7/2 deltog avdelningen i distriktsmästerskapet i trashockey som 2016 hölls i Vinslöv, ett evenemang
som Strandhänget tragiskt nog inte lyckades ta sig hela vägen till seger i.
Därefter, den 13-14/2 genomfördes en s.k. ”Utmaningshajk”, som innefattade vandring och övernattning
utomhus i trakterna kring Bockatorpet. Evenemanget planerades egenhändigt av Jörgen Torp och Daniel
Hansson, för att sedan överraska Strandhängets medlemmar med dessa planer, som kom att bli något av en
inledningsrit för de relativt nyblivna utmanarna.
Konsekutivt under första delen av terminen planerades Åhus Scoutkårs evenemang ”Nattatjofräs” 2016, med
temat ”Star Wars” av avdelningens medlemmar. Detta innefattade planer för aktiviteter, utskick av information
till deltagare samt inhämtande av material som behövdes för genomförande av evenemangets aktiviteter.
”Nattatjofräset” genomfördes sedan med stor framgång i mars. Strandhänget deltog i genomförandet av
aktiviteten som funktionärer och ansvariga för den huvudsakliga nattliga aktiviteten. Däri ingick även att
instruera andra funktionärer för evenemanget.
Den andra delen av terminen upptogs till stor del av planering av och insamling av pengar till sommarens
aktivitet, som demokratiskt beslutades bli en gemensam resa till Skottland. Med anledning av detta
genomfördes aktiviteter för insamling av pengar såsom arbete vid SVISS’ kattutställning i Hässleholm och
möten för planering av aktiviteter, logistik och boende inför resan.
Under höstterminen 2016 har vi haft ett överlevnadstema.
Vi har torkat mat i ugnar och diskuterat vad vi kunnat göra bättre. Vi har läst på om hur mat ska torkas och
hanteras och lärt oss hela processen. Vi har även ordnat en hajk kallad jotajoti. Där man har kommunicerar
med hjälp av internet med scouter över hela världen men även med radio. Vi har även deltagit i höstkampen
som är vårt scoutdistrikts tävling mellan kårer. Under tävlingen fanns det en mattävling där man skulle planera
en välbalanserad, hållbar måltid, som vi också gjorde.

Rovdjuren 2016
(Äventyrarna)
Första hajken blev en vinterhajk i Tollarp där vi provade geocaching och övernattade i stugan.
I mars var det dags för Natta-tjo-fräset. Scouterna går i blandade patruller på en runda i Kronoskogen i
kvällsmörkret. Med bara en fotogenlampa som belysning skall ta sig runt och klara av kontrollerna. De brukar
inte vara tillbaka förrän sent på natten.
Till Valborg var det som vanligt vår avdelning som fixar bålet mitt på Helgeå. Bålet skall byggas av torrt och
bra ris så att det flammar upp kvick och brinner klart ganska snabbt. Då gäller det att finna torra kvistar och
bunta dem bra. Det är ganska mäktigt att paddla fram med kanot till lägerbålet och tända det, när flera hundra
personer står på kajen och tittar på.
Snapphanefejden var i år på Hultet och det kom patruller från hela Snapphane scoutdistrikt. På lördags
eftermiddagen kommer scouterna in till lägerplatsen och bygger vindskydd samt fixar mat. Vi hade en patrull
som tolkade ”följ Skåneleden” lite bokstavligt, så vi fick hämta dem med bil ca 8 km iväg. Tävlingen fortsatte
på söndagen och avslutades med prisutdelning.
Som avslutning på vårterminen hade vi en kanothajk. Vi startade i Helgeå vid Knislinge och paddlade söderut
mot Torsebro. Vädret blev sämre ju mer vi paddlade och till slut var vi rätt så blöta. Vi lyfte upp kanoterna i
Torsebro och åkte till stugan för kvällsmat och övernattning.
Årets sommarläger Brownsea Island 2.0 var på Hultet tillsammans med en massa scouter från Snapphane
scoutdistrikt.

Höstterminen började med att vi hade Brohajken och fick upp ett gäng nya scouter från Vargarna.
I september var det dags för Harry Potterhajken som är en stor hajk med äventyrarescouter från södra Skåne.
Vi startade vid ångloksstationen i Brösarp och gick på tåget till Hogwarts. Efter en lång tågresa med ånglok
gick vi av vid en äng och sen började vandringen mot Vantalängan där alla sov över i vindskydd. Alla var
helnöjda när vi åkte hem efter en mycket lyckad hajk.
De äldre scouterna åkte i oktober på Patrulledareutbildning på Spånkull tillsammans med ca 30 andra scouter
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från Snapphane Scoutdistrikt. De fick lära sig mer om scouting och att fungera i grupp.
I november gjorde vi en hajk med Wallandertema. Vi besökte Filmmuseet i Ystad och sedan fick scouterna
orientera sig i Ystad och finna många platser som har använts i filmerna. Rätt kul att se på film och sen kunna
gå tillsamma plats i verkligheten och känna igen sig.
Julmarknaden innebar för oss att fixa tomtevagnen och dra Tomten och Lucian till torget. Där delade vi ut
godispåsar till alla barnen som hade kommit. Våra scouter skötte också grillningen vid Konditoriet
Som avslutning på höstterminen hade vi en myshajk i scoutstugan med bra mat och filmvisning.
På våra onsdagsträffar under terminerna har vi haft en massa aktiviteter som kanotpaddling, karta och
kompas, elda, utrustningskunskap, matlagning mm. Många av aktiviteterna gör vi patrullvis så att vi blir bättre
på att jobba i grupp.
När höstterminen slutade var vi 19 scouter och 4 ledare på avdelningen Rovdjuren.

Vargarnas verksamhetsberättelse för 2016

(Upptäckare)

Vargarna har under det gångna året träffats varje onsdag under terminerna. Vargarna har
sysslat med att lära sig att elda, hugga ved och såga, bygga vindskydd och sätta upp tält,
förankra genom knopar, sjukvård, karta och kompass, vattenrening, matlagning i naturen
paddla och demokratiarbete. Vidare deltog Vargarna i Natta-Tjo- Fräs, Snapphanefejden och
terminen avslutades med en vandringshajk vid Skåneleden och övernattning vid
Vantalängan. Höstterminen startades upp med en gemensam hajk, Brohajk, för hela kåren
vid vår egen stuga.
Under höstterminen hann Vargarna med en hajk ii Karlshamn med utflykt till Tropikariet och
Kreativum. Denna möjlighet gavs efter sponsring av Sparbanken Skåne genom Ola
Svensson. Vargarna mottog 5 000 kronor i sponsring att genomföra aktiviteter under
höstterminen samt om pengarna räckte även till vårterminen. Övernattningen ägde rum i
Karlshamns segelsällskaps stuga.
Under sommaren gavs möjlighet till ett spännande läger. Hela kåren åkte till Snapphane
Scoutdistrikts lägetområder Hultet och deltog där i Brownsea Island 2.00 mellan den 31/7
och 6/8. Vargarna roade sig med paddling, bad, demokrati, hantverk, naturupplevelser och
mycket mer. Här fick Vargarna också träna sig i att sätta upp tält och bo primitivt samt fick
erfarenhet av matlagning utomhus då scouterna fick hjälpa till i arbetslagen.
Nu stundar en ny termin med mycket roliga upplevelser under året då scouterna i Åhus ska
fira 90 år som kår. “Var redo-alltid redo”
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Verksamhetsberättelse Spårarna 2016

(Spårare)

Under våren hade Myggjägarna 21 möten och en sjörövarhajk.
Vi har inriktat oss på baskunskaper och samarbeta i patruller. Patrullerna har fått små utmaningar som dom
tillsammans fått lösa. Hela vårterminen hade temat Sjörövare.
Vid varje möte fick scouterna en flaskpost med någon som knöt ann till dagens program.
Patrullerna och har haft årsmöte utifrån spårarperspektiv. Där varje patrull fått hålla årsmöte och skriva
protokoll.
Matlagning är ett återkommande inslag. Och så även denna termin. Då har patrullerna fått laga en korvgryta
från grunden efter ett recept. Grytan tillagades på stormkök. I samband med matlagning så diskuterade vi
hygien och risker med stormkök.
Paddling fick vi givetvis in på schemat. Detta tyckte alla var spännande. Då vi var ganska många fick vi dela
upp paddlingen på 2 gånger. Den andra halvan av avdelningen fick prova att meta i ån. Krokarna vi hade fått
tag i saknade hullingar. Vilket gjorde det svårt att få upp fisken, men lätt att kroka av. Det blev ett 20-tal fiskar
som togs upp.
Till vårt S:t Georgs firande hade vi förberett en liten pjäs om S:t Georg och draken. Det blev uppskattat bland
besökarna.
Under våren hade vi vid 2 tillfällen så kallade Vargmöte. Dvs. dom scouter som skulle blir Upptäckare och
börja på avdelningen Vargarna till hösten, fick träffa sina nya kamrater och ledare.
Som avslutning på terminen hade vi en Sjörövarhajk. Den började med att Scouterna hittade en flaskpost
med ett brev från en strandsatt Sjörövare. Vi bestämde oss för att rädda sjörövaren. Vi tog kanoterna och
paddlade uppför ån och hittade sjörövaren. Vi räddade honom och lagade mat till honom, i utbyte mot att vi
blev lovade en del av hans skatt. Efter maten fick vi första ledtråden som var i form av ett Schiffer. Och som
tur var hade vi lärt oss tyda skiffer under vårterminen. Efter en lång runda i skogarna runt scoutstugan hittade
vi ett bananträd mitt i skogen. Och det passade fint då vi började bli småhungriga. Bananerna hängde på
lagom höjd för en spårarscout. Till slut hittade vi skattkistan nere vid snickarhaken. Under dagen hade vi fått
små schiffer vars innehåll var koden till hänglåset på kistan. Kistan var full av guldpengar och godispåsar.
Detta var en fantastisk skatt tyckte alla. När vi sen kom tillbaka till Scoutstugan lagade vi tacos med en
muriika över öppen eld. Detta blev en hajk som dom flesta kommer att minnas länge.
Under sommaren var vi på ett läger som hette Brownsea Island 2.0. Vi spårare var med de 3 sista dagarna på
lägret. Det är spännande att vara med på ett stort läger. Många nya aktiviteter provades på. Och när det kom
ett skyfall fick vi gräva fåror runt tältet för att inte vattnet skulle rinna in i tältet. Det var jobbigt och lite läskigt.
Alla hjälptes åt så det löste sig.
Höstterminen inleddes med vi tog emot nya Scouter. Vi fick 22 nya scouter till dom 14 som var kvar. Så nu var
vi 36 scouter.
Då vi skulle ta märkena Tända och plåstra gick vi igenom hantering av tändstickor, och att tända fotogenlykta
samt stormkök. En del var lite rädda men det är bra. Tändstickor ska man ha respekt för.
Och vi har också tittat på vad som kan vara bra att ha i en sjukvårdsväska för en hajk.
Vi har haft brandövning i scoutstugan. Patrullerna har fått leta upp alla utrymningsvägar, brandvarnare och
släckutrustning. Vi avslutade att scouterna ”sov” på golvet och sen startade brandvarnaren. Då fick alla krypa
ut och ta på sig skorna för att sen samlas på uppsamlingsplatsen. En spännande och intressant övning.
I november hade vi en hajk i vår egen stuga. Det var spännande för de flesta. För en del var det första gången
dom sov hemifrån utan mamma och pappa. Men vi hade det mysigt, lagade mat ute, och gick ett ljusspår på
kvällen som avslutades med ett lägerbål ute.
I december arbetade vi med målspåret ”aktiv i samhället” genom att sälja ljus inför jul. Intäkterna går bland
annat till en fond som förvaltas av Svenska Scoutförbundet. Scoutkåren, distriktet eller andra scoutgrupper
kan söka bidrag ur fonden för aktiviteter som syftar till att nå invandrarungdom eller socialt handikappade
ungdomar med scouting. Detta gick mycket bra. Vi sålde massor av ljus.
Som sista aktivitet på året deltog vi i julmarknaden och var ansvariga för caféet i församlingshemmet.
Det har varit ett roligt och lärorikt år både för scouter och ledare.

Kottarna 2016 Familjescouting
Under 2016 har vi varit sju-åtta familjer som träffats ungefär en gång i månaden för att scouta tillsammans. Vi
har en maskot som heter Igge Igelkott som alltid följer med och vi har också skaffat oss ett eget avdelningsrop
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som vi tränar på att lära oss. Här kommer en snabb översikt över hur årets program sett ut. Inför varje termin
samlas vi vuxna och planerar vad vi vill hitta på.

Vårprogram

x

7/2 Semmeldagen. Vi bakade semlor och lärde oss om allemansrätten genom en saga och en tipsrunda i
skogen.
13/3 Sjukvård och Livlina. Korvgrillning.
23/4 St George och familjedag. Vi var med då alla scouter och familjer i kåren bjöds in till en eftermiddag
med korvgrillning och aktiviteter följt av en traditionell scoutceremoni och märkesutdelning. St George är
scouternas skyddshelgon och firas alltid 23/4.
14/5 Geocaching på Kjugekull.
12/6 Paddeltur på Helge Å med fikapaus
Höstprogram
3/9 Lördag: Vi deltog i kårhajken. Passade på att ta ner kanoterna till ån och paddlade en sväng. Stannade
sedan för middag med resten av kåren.
2/10 Söndag: Träffades vid Fulltofta naturområde. Där var familjedag med en massa kul aktiviteter för alla!
22-23/10 Lördag Hajk med övernattning (för dem som ville) i vår scoutstuga. Vi geocachade i Kronoskogen
följt av matlagning på elden. Sen blev det ljusspår och lägerbål innan vi kröp i sovsäck. Avslut efter frukost på
söndagen.
20/11 Söndag: Terminsavslut med “Hitta vilse” runda i skogen följt av pyssel med krympplast och fika.

Äspingarna 2016

(Familjescouting)

Äspingarna har under 2016 haft ett antal träffar, såväl dagsmöte som övernattningar.

SPECIAL REPORTAGE:
Skottland – There and back again
Vår resa började spännande med att vi nästan missade flyget i Köpenhamn. Men vi kom fram till Edinburgh
och fick några timmars sömn på ett vandrarhem. Dagen efter fortsatte vår resa. Vi åkte till Fort William och
hängde i stan första dagen. Några åt crepes och andra shoppade loss. Morgonen efter vaknade vi tidigt för att
gå upp för Ben Nevis. Det var fint väder men tuffa backar. Uppe på bergets topp var det regnigt, kallt och
mycket dimmigt, trots detta tog vi en bild utan jacka. Vägen ner var lika jobbig, om inte värre, som upp. Vi
firade detta med haggispizza, Irn Bru och Cream Soda.
Vi vaknade ömma och trötta till en ny dag med ny vandring, denna gången med hela vår packning. Det var
backigt, som i resten av Skottland. Det var även fullt med knott, mer än vad man kan föreställa sig. Under vår
smakliga lunch kryddad av knott, sprang Erik Hansson i panik och Hjalmar Torp var klädd i sjal för att hålla
knotten ute, det var bara två av oss som hade knottnät. Sedan fortsatte gåendet. Vi mötte trevliga människor
på vägen och sjöng härliga sånger för att hålla orken uppe. Även kvällsmaten var svart av knott och alla åt sin
taco springandes på campingen. Till slut flydde vi in till campingens bar i Kings House.
Nästa dag började också tidigt med fortsatt vandring, ännu längre än gårdagen. Istället för sång belönade vi
oss med choklad från Saintsbury’s. När vi äntligen var framme i Bridge of Orchy utförde vi vår vandring
tradition: äta kex med brieost. Vi träffade även på Bayerska scouter som hade slagit upp sitt tält där. Därifrån
tog vi buss och tåg till Dundee för att sova hos Jörgens kompis Penny. Vi tältade i hennes trädgård och fick
sovmorgonen vi förtjänade.
Hos Penny fick vi lära känna hennes två barn och man, och göra vad vi ville. Vi duschade och tvättade. Det

ÅHUS SCOUTKÅR AV SCOUTERNA RIKSORGANISATIONEN
blev en stor BBQ med hemlagad haggis och shortcakes. Sedan spenderade vi de sista dagarna i Edinburgh
med stor shopping och även tattoo.
Det var en spännande men fysiskt ansträngande resan. Vi mötte trevligt folk och hade skitroligt. Vi vill gärna
göra det igen!

Finnjamboree En annorlunda resa.
Redan på perrongen i Kristianstad mötte jag scouter som skulle till jamboreen. Ett barn med pappa som
skulle med. Det visade sig snabbt att dom skulle ha en ledare som jag känner sedan tidigare jamboree.
Resan dit blev med en gång mycket roligare. Väl på Kastrup mötte fler scouter upp . Där var även en grupp i
från Mörarp. Halva planet fullt med scouter
Efter en timme och tjugo minuter landade vi på Helsingfors flygplats. Efter lite förvirring med bagage så bar
det iväg med buss i 2 timmar till jamboree området Hämeenlinna Vara.
Väl där skulle jag leta upp min tältplats. Det var lättare sagt än gjort. Trodde att det fanns en speciell plats för
ist (International service team) som jag valde att delta i denna gång.
Vi var istället integrerade med övriga scouter o det var det första lilla annorlunda med detta läger. Det andra
var matlagningen. Det kändes som någon slags kollo där man stod i kö för mat. 5 stora matplatser som skulle
serva 17000 människor. Annorlunda.
Invigningen är som alla nationella läger på det inhemska språket lite tråkigt men dom flesta var ju från
Finland. Jag gick efter halva för jag skulle upp i ottan o jobba. Kl 0400 gick reveljen. Det tog ca 15 min till
jobbet och det var en härlig känsla att se en sovande lägerplats.
Mitt jobb är att köra ut mackor kläder o förbrukningsvaror lite som man gör i vilken stad som helst.
Inte mycket att göra så jag o min co driver körde omkring o tittade på hela lägerområdet. Mycket skog vatten
och bastu och allt annat som gör ett jamboree.
Där fanns även ett spa och sauna för bara vuxna. Där skulle jag vara mycket under min vistelse på detta
jamboree. Den som var chef för detta spa var även det en gammal scout kollega från tidigare jamboreer

.
Allt som allt var vi 15 stycken som kände varandra tidigare. Det är det som är intressant och roligt att träffa
nya o gamla vänner från hela världen.
Även byggandet av allehanda portaler o annat gjordes av plankor o spik istället för slagor o balaband.
Mörarp scoutkår gjorde tillsammans med ett par andra byar en stor gångbro över halva lägerområdet. Scouter
i från Schweiz gjorde en gigantisk träkoja med en underbar vy på hela lägerområdet o en sjö.
Mycket lite jobb mycket fritid o spa.

Hela veckan var likadan mycket spa. Lite jobb
Lite återträffar med gamla kompisar och nya en perfekt vecka.
Åkte hem med många nya erfarenheter och många nya vänner. Till dom gamla o nya vännerna sa jag inte
hejdå utan vi ses igen på någon annanstans i världen.
Fredrik Fredlund

