sommarreportage
Scoutkul u Scoutledaren Mats Widgren har varit med
på cirka 30 läger. För Simon Hedenström, 9, och patrullkompisen Nicklas Larsson, 12, var det första gången.
Efter fem nätter var de nya kompisarna eniga.
– Det här har varit jättekul och blir det fler läger så vill jag
åka, säger Nicklas Larsson med eftertryck.

Alltid
redo

p Mikaela Sundkvist ansvarade för scoutlägrets egen tidning med det passande namnet Valenkuriren.


Lägernyheter
i egen tidning:
” Fantastiskt roligt”

Tältliv och kvällsdopp
gav mersmak för rookisar
p Simon Hedenström bjöd patrullkompisen Niklas Larsson på en dusch med diskborsten. Efter

Mellan den 16-21 juli arrangerades
ett scoutläger i Fredrikafors utanför Niemisel. Bland de cirka 70 SMU-scouter
(Svenska missionsförbundets ungdom)
som deltog fanns två riktiga rookies.
Nicklas Larsson, som precis har gått ut
årskurs fem i Vitåskolan, bor i den lilla
byn Avafors och för honom var det här
första lägret.
– Jag har ju varit med i scouterna i Vitå
i år och tyckte att det lät spännande med
läger, säger han.
I patrullen fanns fem tjejer och tre killar. En av grabbarna åkte hem redan efter den första natten och då var det bara
Nicklas och Simon Hedenström kvar i det
tremannatält där Vitågrabbarna huserade.
När andra kröp in i tälten drog
Nicklas ut sitt liggunderlag och sovsäck
och scoutledaren Mats Widgren frågade
om han verkligen ville ligga ute.
Nicklas stod på sig och till sist fick
han klartecken att prova på att sova under bar himmel.
– Han hade ju oss alldeles intill och
om han inte kunde sova så hade han ju
bara att krypa tillbaka in i tältet. Och om
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myggen skulle bli för besvärliga, säger
Mats och ler.
Den första dagen byggde man tillsammans av gammalt hässjevirke två scoutkök och en eldplats. Sedan försåg man
det så klassiska scoutbygget med en
presenning. Under det enkla taket låg
Nicklas Larsson och sov.
En omöjlig tanke för de allra flesta
som besväras av mygg men för Nicklas
gick det ändå.
– Jag ville i alla fall testa hur det var
och nu vet jag, säger han och skrattar.
Sedan fortsätter han:
– Det var roligt men lite obekvämt att
sova. Sen vaknade jag mitt i natten och
det var kallt och dimma överallt. Men
det var roligt att kunna säga till de andra
att jag sovit ute.

Lika stort mod visade nioårige Simon Hedenström som klarade natten
helt ensam i tältet när kompisen tog sitt
pick och pack och flyttade ut för en natt.
Men det var långt ifrån det enda som
dessa två nybörjarscouter fick uppleva.
Under de sex dagar som lägret pågick
var det bad, spårningar, samlingar och

en rad olika aktiviteter både på lägerplatsen och i skogen.

Och alla deltog på något sätt i matlagningen. Ved skulle hämtas och klyvas.
Vatten, både till matlagning och disk,
skulle bäras och mat skulle kvitteras ut
vid matlagret som låg en kilometer bort.
Sedan var det förstås eldning, dukning
och själva matlagningen.
– Ett kul grej var när vi stekte köttfärs
och det började ösregna. Köttfärsen blev
lite blöt och spagettin smakade…lite annorlunda. Presenningen var ju nära att
försvinna och jag såg en tröja som blåste
förbi. Jag tror vi hade enda elden som
brann i lägret, säger Nicklas.
För hans del handlade det inte om någon hemlängtan.
– Jag brukar inte ha hemlängtan. Jo,
en gång i fjällen men då var det för att
det var tråkigt. Här hände det ju saker
hela tiden.
Däremot fanns ingen el, ingen tv
och inga datorer. De som hade mobiltelefoner med sig använde dessa för att
ringa hem, sedan låg de inne i tälten.

– Det blir ett enkelt liv. Jag skojade på
jobbet och berättade om lägret och allt
jobb som det innebär men för mig är det
ändå en form av avkoppling. Det är bara
de basala behoven som gäller, sova, äta,
umgås och få allt att fungera, säger Mats
Widgren och fortsätter:
– Eftersom man inte har tv, dator eller går med mobilen på sig hela tiden så
tror jag att det blir en form av omedveten avstressning, inte minst för barnen.
Under ett sånt här läger kan man våga
klippa lite av de banden och jag tror att
barnen bara mår gott av det.

Mats Widgren började själv som
scout 1973 och sedan fortsatte han av
bara farten som scoutledare. Han lärde
bland annat känna sin blivande fru AnnHelene på ett läger. Sedan 1991 har de
arbetat med scoutverksamheten i Vitå
och i år fick Ann-Helene ta emot ett pris
från Råneå Lions för fint ledarskap.
I år har 14 barn funnits med i gruppen som träffats varje onsdag i lokalen mitt i byn och lägret i Fredrikafors
blev lite av höjdpunkten även om alla

fem lägernätter var båda eniga – de kommer att åka på fler scoutläger.
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inte fanns med där.
– Här kan vi ju vara tillsammans hela
familjen eftersom båda våra barn nu
också är med. Scoutingens styrka är
nog själva metodiken. Alla är välkomna
och man måste arbeta tillsammans, säger Mats Widgren. Mitt i allt detta hittar
man nya vänner. Vänskap som i Mats
och Ann-Helene fall hållits vid liv genom ett helt liv.

Den sista kvällen avslutade några av
Vitås scouter med ett kvällsdopp i Sågdjupträsk. När klockan närmade sig
midnatt och en tystnad lagt sig över
scoutlägret hörde man fortfarande hur
Simon Hedenström och Nicklas Larsson låg och pratade.
– Vad vi pratade om? Allt möjligt. På en
av böckerna fann vi en levande snigel. Det
var kul med två horn, två ögon och sen
nått annat som stack ut, säger Nicklas.
Blir det fler 			
scoutläger?
?
– Ja, det kommer det att bli.
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p Delar av de 70 SMU-scouter som samlats i Fredrikafors.

Scoutläger hör du
och tänker förmodligen på
knopar, halsdukar och lägerbål.
Men scoutläger kan vara
så mycket mer.
I Fredrikafors hade lägret
en egen tidning som kom
ut varje morgon och Vitåtjejen Mikaela Sundkvist
var den som ansvarade för
materialet.
– Fantastiskt roligt. Men
oj så svårt det är att hitta nya
idéer hela tiden, säger hon.
Varje morgon kom ett
nytt nummer och morgontrötta scouter kunde bläddra i sin alldeles egna tidning
samtidigt som man käkade
frukost. Som så många andra ungdomar funderar
hon över att i framtiden arbeta inom mediebranschen
och som redaktör för Valenkuriren fick hon prova
på att jobba i skarpt läge.
– Det jag märker är ju att
när man måste få ur sig texten så går det. Annars kan
man lätt sitta och hålla på
rätt länge med samma grej,
säger hon.
Hon fick också se vikten
av att komma väl förberedd.
– Jag hade förjobbat en
del, bland annat olika faktagrejer, och det underlättade, säger hon.

Parallellt med tidningen fanns också en lägerblogg som uppdaterades med text och bilder.
Det här gjorde det möjligt
för föräldrar och andra intresserade att följa vad som
hände på lägret.
Den här gången ingick
Mikaela och tvillingsystern
Mathilda och kompisen
Hanna Widgren i den grupp
tonårsscouter som var med
och arrangerade allt.
– Det har väl känts som
ett naturligt steg att få vara
med och lära ut sånt som
man själv har lärt sig, säger
hon.
är grejen 		
med scouting?
?– AttVad
träffa bra männis-

kor. Att få komma ut och
vara utomhus tillsammans
är en annan bra grej. Det
är en fin sammanhållning.
Åh, det finns så mycket så
jag vet knappt vad jag ska
lyfta fram.
Kommer du att sikta
på ett journalistyrke i
?
framtiden?
– Det är nog för tidigt att
säga. Jag gillar det men jag
kan tycka att det är svårt att
hela tiden hitta nya grejer
att skriva om.
Joakim Nordlund

13

