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                                                 Hej!  Skolorna har startat. De flesta har avverkat sina sommarsemestrar
                         och förtidsröstningen har börjat. 11 september stundar valdagen. 
Det där med val är ju en viktig sak för oss alla. Fråga bara dem som lever i länder utan demokrati eller 
som flyr ifrån dem. Att få leva i fred och frihet är viktigt för de flesta. För detta krävs att vi visar varandra 
respekt och omtanke. Att vi vill varandra väl. 
Sen förra bladet gavs ut har jag varit med om en traumatisk händelse. Johan och jag skulle till Sälen i 
lördags natt, men så långt kom vi inte. En älg kastade sig upp ur ett dike och kraschade in i vår bil. Det 
fanns inte ens en chans att bromsa. Att hålla sig på vägen var viktigast, stanna på lämplig plats, kolla bilen 
och varandra och sedan försöka leta på älgen. I tre av de bilar som stannade fanns empatiska och hjälp-
samma människor, som hjälpte till att dra djuret från vägbanan. Någon bil har vi inte längre, men livet 
har vi i behåll. Det är något att vara tacksam för!
Kåsör denna gång är en entusiastisk kvinna som tar ansvar för en av våra viktiga föreningar i kommun-
delen! Jag önskar scouterna i Skultuna all lycka till och hälsar Barbro Kinnunen varmt välkommen hit!                                          
Elisabet Sannesjö ansvarig utgivare

Scoutbesök i Skultuna
Kanske att du stötte på scouter på ICA eller på Skultunabadet i somras med beiga scoutskjortor som 
pratade tyska. Kanske att du undrade hur tyska scouter hamnat i lilla Skultuna. Här kommer svaret!
I början på året blev Skultuna Scoutkår kontaktade på facebook av två scoutledare från en tysk
scoutkår från Viersen, strax utanför Düsseldorf i Tyskland. Den tyska scoutkåren ordnar åter-
kommande ett större utlandsläger för sina scouter och denna gång hade de siktet inställt på 
Sverige och närmare bestämt på Västerås-Skultuna. De undrade om vi kunde hjälpa dem hitta en 
lägerplats – de letade efter en äng där de kunde sätta upp ett läger för cirka 100 scouter under tre 
sommarveckor i juli. De planerade att komma hit för att reka, så när det var dags möttes vi på 
Bäckebo. Efter mycket letande och frågande, så fick de napp med Solberga gård, Skultuna. 

Under våren har scoutkåren sedan haft fortsatt kontakt och gett stöd och hjälp på olika sätt; 
tipsat om boenden i Stockholm, kanotleder, vandringsleder m.m. Vi har tipsat om alla resurser 
som finns på nära håll i Skultuna med Svartån, Skultunabadet och Parkourbanan bland annat. 
Trots vår litenhet som ort så har vi så mycket att erbjuda. Det är så roligt att marknadsföra Skultuna. 
Jag tror de nyttjat dem alla!

Måndagen den 18 juli anlände de med två turistbussar med scouter samt ett antal minibussar med 
släp, fullpackade med all utrustning som behövs för att bygga upp ett litet fungerade samhälle
för tre veckors boende; tält, kanoter, köksutrustning, toaletter. De yngsta scouterna på lägret var 
bara 6 år och de äldsta 18 år. Det är många dagar att vara så långt hemifrån; borta från den egna 
sängen och sina föräldrar. Efter de första dagarnas acklimatisering, och uppbyggnad av läger, så 
kunde scouterna ses både runt om i Skultuna och i Västerås. 
På onsdagen den 27 juli blev alla Skultunas scouter inbjudna till något som de kallade Bergfest; 
i Tyskland är det ett firande när man nått halvvägs i en tidsperiod av någonting; vanligtvis firad av 
studenter när halva terminen gått. För de tyska scouterna gör man detta när halva lägertiden 
passerat. 

Fortsättning på nästa sida



Fortsättning från föregående sida g                    
Vi var ett 30-tal scouter från Skultuna som deltog under dagen. När vi kom började vi med flagg-
hissning och så blev vi välkomnade till deras läger och till dagens Bergfest. Vi delades in i mindre 
grupper för att sedan paras ihop med de tyska scouterna. Förmiddagen ägnades åt en slags jakt 
på uppgifter med hjälp av en spelplan; scouterna skulle hitta bilder runt om på området, som i sin 
tur innehöll en uppgift som skulle lösas. Vissa enkla och andra lite svårare; framför allt med den 
språkliga barriären. Trots olika språk och bakgrund kunde scouterna ändå nå fram till varandra och 
lösa både uppgifter och hitta kompisar. Vi blev bjudna på typisk tysk lunch, dvs smörgåsar med 
Nutella – det var det ingen som klagade på, utan det kändes nog mest lite busigt. 

På eftermiddagen blev det stationer utifrån intresse; då fick scouterna välja mer fritt vad man 
ville göra; allt från spela fotboll eller stöta stock, till att göra upp eld med eldstål. Innan vi avslutade 
dagen tillsammans hade flera av scouterna bytt märken, scoutsjalar och säkerligen kontaktuppgifter. 
Skultunas kårordförande fick en scoutsjal som en symbolisk vänskapsgåva innan tack och adjö – 
Auf wiedersehen!

För både våra scouter och scoutkåren är detta något bland det häftigaste med att vara del av en 
global organisation – vart vi än åker i världen finns det scouter som vi kan kontakta – vi har ett 
globalt nätverk av 31 miljoner scouter i 216 länder som mer än gärna tar emot och tar hand om
oss när man säger att man är scout! Även om vi inte reser som scout, så finns nätverket där om  

     det skulle behövas – alltid en livlina som går att använda. 
     Vårt gemensamma intresse för scouting ger oss en

      gemensam värdegrund och en bra start för att få 
      relationer som kan vara livet ut. Denna gång är det vi  

     i Skultuna scoutkår som välkomnat gäster från Tyskland.
       Vi har under våren stöttat och hjälpt dem på många sätt
      i deras planering och nu har vi knutit internationella  

     vänskapsband.

      Det kanske inte blir just dessa band 
      som leder till långvariga relationer
                                                                             men många av våra scouter har 
      vuxit bara av detta möte; när de 
      vågat använda sin engelska, vågat 
      prata med främlingar, vågat hänga 
      på i aktiviteter de inte riktigt förstått.
      Med tiden kommer de ha modet  
      att se och möta världen. I framtiden 
      kanske det är de som öppnar sina 
      armar för någon man inte känner 
      och som får någon annan att känna 
      sig välkommen och trygg på en 
      okänd plats. 

Framför allt så är detta ett kanonbra avstamp för vårt eget projekt att åka utomlands sommaren 
2024 med våra scouter. Kanske vi återser våra nya vänner på vägen - kanske de ger oss en plats att
övernatta eller värdefulla tips för vår resa – eller så knyter vi nya kontakter som är glada att hjälpa.

Nu siktar Skultuna Scoutkår framåt mot nya äventyr!!  Europatour-2024 here we come!

Barbro Kinnunen
Kårordförande Skultuna scoutkår





                        Linberedning 10 - 11 september
                i Harakers Bygdegård  

Varmt välkomna!                                               Harakers Hembygdsförening 

Har du sått eget lin och vill bereda det?
Har du rötat och vill komma vidare 
men saknar redskap? 

Passa på och kom och var med en dag 
och få handledning av erfarna linberedare.
Kostnad
En dags handledning, inkl. lunch och fika, 1 000 kr
...  eller var med hela helgen
Med övernattning, inkl. 2 lunch, fika och 1 middag, 2 000 kr
Utan övernattning, inkl. 2 lunch, fika              1 500 kr
Vill du veta mera eller anmäla dig till kurs kan du göra det på e-post 
till m.leijdstrom@gmail.com eller majlislindgren.mll@gmail.com 
Du kan också kontakta Margau på tel. 070 497 24 38.

Välkomna! Vi finns vid Torget i Skultuna. Tel 021-706 54

VI ÖPPNAR IGEN 1 SEPTEMBER
EFTER SEMESTERUPPEHÅLLET

Våra öppettider:
Vardagar kl 10 - 17. Stängt lördagar och söndagar

Fina orkidéer! 
Välkommen in till oss och ta del av vårt öppningserbjudande!

 
  

Vi lagar all mat från grunden  

Dagens Lunch  105 kr
Salladsbord, måltidsdryck, 
bröd, kaffe och kaka ingår.  

Lunchlådor för avhämtning 85 kr
Öppet kl 11.00 - 14.00

måndag - fredag

Tel: 070-497 20 27   www.skultunalagarn.se    Se även menyn på gastrogate.se

Vecka 35 Måndag - torsdag  
Stuvade morötter med falukorv
Pölsa med potatis och rödbetor
Köttgryta med kokt potatis
F 

Fredag  Örtig kotlettrad med stekt potatis
                       Ungsbakad lax med kokt potati
Vecka 36 Måndag - torsdag 
Kåldolmar med potatis och sylt 
Biff a la Lindström
Rödspätta
F Fredag  Filefredag: kycklingfile, fläskfile eller fiskfile
Vecka 37     Måndag - torsdag
Järpar med sås och potatis
Vitlöksspäckad fläskkaré, sås och potatis
Strömming och mos
F Fredag  Filefredag: kycklingfile, fläskfile eller fiskfile

TISDAGAR: 
Raggmunk med fläsk   

Kocken 
förbehåller sig

 rätten att ändra
 i menyn

Skultuna Blomsterhandel och begravningsbyrå



För privatpersoner. 
Öppet i trädgård och butiker onsdagar kl 10-16 och 

enligt överenskommelse  i god tid. Ring oss!    

KVALITETSJORD   •   TRÄDGÅRD   •    STALLSTRÖ

Jord och stallströ
ORDERMOTTAGNING, 

LEVERANS & AVHÄMTNING
 Alla helgfria vardagar kl. 07.00 - 16.00

Du hittar oss i byn Vagersta, 
11 km norr om Skultuna   
Adress: Vagersta 26, Skultuna

Tel. 021 - 470 48 00
  www.aroshandelshus.comVälkommen!

 

  DIN KRAFT I RIKSDAGEN
            •  för en trygg uppväxt
            •  rättvisa och jämställdhet
            •  entreprenörskap och företagande 

annagunstadbackman.se



Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna 

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

    

Vi utför alla slags elinstallationer och 
ombyggnationer. Felsökning och service.

Välkommen att höra av dig!
Conny

Traf iku tb i ldn ingar

MTY Utbildning AB
tel.  021- 548 93 92

i n f o @ m t y u t b i l d n i n g . s e
w w w. m t y u t b i l d n i n g . s e

Lasses Däck & Motor
Hagby 16   070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Besöksadress:  
Skultuna Messingsbruk. Ingång: “Textilen”, 1tr.

  Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Nu händer
det!
Dags 

för extra fina 
naglar

Gellack är ett nagellack man härdar i uv-lampa. 
Hållbarhet 3-4 veckor

Välkomna

      Tel. 0735 - 45 45 03
Sophie Söderqvist

Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Ring för leverans eller avhämtning

Telefon 021-180 500 
Vagersta 33, Skultuna   www.broberget.se

Styrelse:
Elisabet Sannesjö, Vagersta, ordf.• Magnus Persson, Broarna, v. ordf
Anders Norman, Viggby,  kassör • Henrik Berndtsson, Bilund, sekr.

Johanna Funkqvist, Tomta, webb & sociala medier
Ersättare: Annette Isaksson, Pasta • Johan Lindgren, Gesala

Vill du vara med som utställare?
Anmäl dig omgående 

om du vill nämnas i nästa annons. 
Annars är sista anmälningsdag 18 sept.

Deltagaravgift 100 kr 
Deltagaravgift + lån av bord: 150 kr 

Hör av dig till någon av oss i styrelsen 
eller se vår hemsida, romfartuna.se, om du vill veta mera!

Välkommen att “adoptera” 
en hantverksbod/utställningslokal.

Skänk gärna loppissaker till föreningen! 
Allt går till arbetet för vår samlingslokal

Höstmarknad
i Hallsta by

lördag 24 sept
kl. 10 - 16
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