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Kårstyrelsens verksamhetsberättelse  

Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng har under 
verksamhetsåret haft scoutverksamhet för barn och 
ungdom i Bredäng och Gustaf Vasa stadsdelar. 

Kåren har haft verksamhet inom de fyra 
verksamhetsgrenarna minior-, junior-, patrull- och 
seniorscout. Under året har det funnits en 
avdelning av varje gren i Bredäng (Stingarna, 
Snabbfötterna och Rovfåglarna). I Gustaf Vasa 
stadsdel har det funnits en miniorscoutavdelning, 
en junior- och en patrullscoutavdelning 
(Waingunga, Gnagarna och Skogsmännen). De två 
seniorscoutlagen, Absolut och Wiglaf, har 
alternerat mellan stadsdelarna. 

Arbetet med att rekrytera fler medlemmar till vår 
kår har inte genomförts i nödvändig omfattning. 
Återigen har vi netto blivit färre medlemmar. 

Kårstyrelsen har sammanträtt en gång i månaden 
under hela verksamhetsåret, ett viktigt bidrag till 
att stärka den inre sammanhållningen.  

Under sommarmånaderna genomfördes våra 
viktiga scoutläger. Miniorscout var på Vässarö i 
början av sommaren. Junior- och patrullscout var 

på Monäro i början av augusti där en del av 
seniorscouter från Absolut Gustaf deltog som 
assistenter. Seniorscoutlaget Wiglaf hade en 
cykelhajk på Gotland. 

Under hösten deltog kåren i Scouternas Höstdag 
där det förutom DM i orientering och livlina även 
bjöds på grillade hamburgare till våra scouter och 
deras föräldrar.  

Under våren genomförde vi en Robinson-dag 
tillsammans med Mälarhöjdens Scoutkår. Kåren 
arrangerade för fjärde året i rad 
valborgsmässofirande i Bredäng.  

Våravslutning hölls på Pettersberg där alla kårens 
avdelningar var representerade.   

Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng kan bedriva 
scouting tack vare det ideella arbete som ledare, 
assistenter och funktionärer utför. Kårstyrelsen vill 
rikta ett varmt och innerligt tack till alla dessa. 

Scoutkåren vill rikta ett stort tack till myndigheter, 
institutioner, församlingar, företagare och företag, 
enskilda och föräldrar som underlättat arbetet med 
ekonomiskt stöd och personliga insatser.

Peter Gustafsson, Kårordförande 
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Befattningar valda av kårstämman 2006 
Kårstyrelsen 

Kårordförande ............................................... Peter Gustafsson 
Vice kårordförande ....................................... Åsa Jonsson 
Kårsekreterare ............................................... Anna Johansson 
Kassör............................................................ Karl-Erik Berndtsson 
Avdelningsledare för Waingunga ................. Kjell Lindberg 
Avdelningsledare för Stingarna .................... Robert Jonsson 
Avdelningsledare för Gnagarna .................... Bengt Liljeros (tf, ht06) 
Avdelningsledare för Gnagarna .................... Elin Robertsson (vt07, vald av KS) 
Avdelningsledare för Snabbfötterna ............ Elisabeth Bergstrand 
Avdelningsledare för Skogsmännen ............. Einar Nygård (tf) 
Avdelningsledare för Rovfåglarna ................ Robin Engström 
Avdelningsledare för Wiglaf......................... Daniel Torén 
Avdelningsledare för Absolut Gustaf ........... Konstantin von Josefsson 
Seniorscoutrepresentant ................................ Simon Ström (vald av ks) 
Seniorscoutrepresentant ................................ Johan Norenlind (vald av ks) 
Gårdsfogde Pettersberg ................................. Lars-Olov Bergstrand 
 

Revisorer 

Revisor .......................................................... Ellinor Eke 
Revisor .......................................................... Claes Modess 
Revisorsuppleant........................................... Mats Engwall 
 

Valberedning 

Sammankallande ........................................... Daniel Torén (vald av KS) 
Ledamot ........................................................ Tommy Engström (vald av KS) 
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Grenarnas verksamhet 

Miniorscout 
Scoutkåren har under året haft två 
miniorscoutavdelningar: i Bredäng Stingarna, i 
Vasastan Waingunga. Båda avdelningarna har haft 
höga ambitioner och bra program. Avdelningarna 
har haft regelbundna möten, deltagit i alla viktiga 
kår- och disktriktsarrangemang samt varit på 
sommarläger. 

För kåren är miniorscoutavdelningarna mycket 
viktiga. De genomför den huvudsakliga 
rekryteringen och inskolningen i 
scoutverksamheten som gör att kåren kan bedriva 
verksamhet högre upp i åldrarna och kan leva 
vidare.

 

Waingunga 

Mötesdagar har varit tisdagar i lokalen på 
Rehnsgatan. 

Vi var under hösten fyra ledare: Limpan, Åsa, 
Ann och Sten. Under vårterminen så var Åsa 
utomlands för studier så då var vi bara tre ledare. 

Rekryteringen gick bra, genomförd av Åsa, så vi 
började höstterminen med lagom många scouter 
och sedan under det kommande verksamhetsåret 
så tillkom det nya i stort sett varje månad. Som 
vanligt var det så att de scouter som inte följde 
med på övernattningarna/utfärder/läger är de 

som har 
eller håller 
på att sluta. 

Vi deltog i 
Scouternas 
Höstdag 
med 
hamburger
utspisning 
genom 

kårens eminenta fältkök. Vi hade en egen mycket 
lyckad men regning övernattning på Pettersberg 
under hösten. SL åkte ifrån oss så scouterna åkte 
taxi från Tumba på SL´s resegaranti vilket 

scouterna tyckte var intressant. Särskilt från den 
övernattningen kan nämnas hinderbanan i salen 
som lyckad aktivitet och söndagens 
eftermiddagskorvgrillning vid lägerbålsplatsen 
(se bild) medans huset städades!. Vårterminen 
innehöll en utfärd till Tom Titts i Södertälje (se 
bild) samt en trevlig övernattning på Pettersberg 
med Trosa scoutkårs miniorscouter. Deltagandet 
på årets 
Myrstig var 
rätt skralt 
med bara åtta 
scouter. Men 
vi lyckades 
trots detta 
placera oss på 
en trettonde 
plats av 
sjuttiosex tävlande avdelningar. 

Vi har bedrivit klassisk miniorscouting med 
mycket knopar, chiffer, naturkännedom. Under 
hösten har vi samlat in löv och gjort lövcollage 
samt gräddat pannkakor med pannkakstårta som 
slutresultat. Till påsk gjorde vi förstås 
marsipankycklingar. Under våren hade vi som 
projekt att sy bestickspåsar inför lägret. 

 

 Limpan, Al Waingunga

Stingarna 

Vi har under årets gång haft våra möten på 
onsdagar i Bredängslokalen. 

Under början av höstterminen så var vi ute i 
Bredängsskolan och Slättgårdsskolan och 
värvade medlemmar. Detta gav avdelningen 
ungefär 10 scouter.  

Till en början så koncentrerade vi oss på att 
scouterna skulle lära känna varandra. Efter några 
möten delades de in i två patruller: Biet och 
Getingen. 

Vi har även haft ett föräldramöte där vi 
presenterade oss och talade lite om vår 
verksamhet. 
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Vi passade också på att inviga scouterna under 
ett möte i början på terminen. Vi hade ingen 
övernattning under höstterminen. 

Vårterminen fortsatte lite i samma veva. Vi hade 
Wiglaf som gästade och tog hand om våra 
scouter under ett möte då vi passade på att ha ett 
föräldramöte där vi bland annat talade om 
kommande läger. 

I mars så 
åkte vi 
ut på 
övernatt
ning, 
mötet 
innan 
övernatt
ningen 
så lärde 
vi 
scoutern
a hur man skulle packa sin ryggsäck. Detta 

tyckte scouterna var så roligt att alla som var 
med på övernattningen faktiskt hade packat sin 
ryggsäck själv. De som inte hade egna 
ryggsäckar erbjöds möjligheten att låna från oss 
ledare. Övernattningen var annars lyckad med tre 
närvarande som hade väldigt roligt. De fick 
bland annat hjälpa ET med att jaga bort några 
dumma aliens. 

I april så åkte vi sedan ut på övernattning 
tillsammans med Waingunga och Insekterna från 
Trosa scoutkår. Där fick scouterna bland annat 
hjälpa prinsen med att rädda Snövit. Sen så fick 
scouterna gå iväg till grottorna på Petters och 
klättra där vilket var uppskattat. Vi hade tre 
scouter med oss och dessa hade väldigt roligt 
samt träffade många nya vänner. 

Mötena fram till avslutningen fortsatte som förut 
och vi avslutade terminen innan lägret med att gå 
iväg till Mälarhöjdsbadet och grilla korv.  

 

Robert Jonsson, Al Stingarna 

Juniorscout 
De två avdelningarna Gnagarna och Snabbfötterna 
har bedrivit verksamhet i respektive lokal under 
hela året. Avdelningarna har under året haft en bra 

verksamhet för den viktiga juniorscoutåldern 10 
och 11 år.

 

Gnagarna 

Gnagarnas höst började med avtackning av de 
blivande patrullscouterna och upphämtning av de 
nya juniorerna från minior. En skolrekrytering 
hölls i Engelbrektsskolan och Johannes skola, 
från vilken vi fick ytterliggare ett tillskott, och 
därefter satte terminen igång på riktigt med 25 
scouter och 7 ledare. De första veckorna låg 
fokus på att lära känna och samarbete, varefter 
scouterna snart indelades i patruller. Ett 
föräldramöte hölls, där det informerades om 
scouting och vad det innebär att vara juniorscout. 
Sedan blev det dags för den första 
övernattningen där scouterna blev gnagare på 
riktigt, fick tillverka sina egna söljor och ta 
knivbevis, yxbevis, samt bli tränade till riddare 
för att till slut kunna bekämpa Morgona och 
rädda prins Arthur. Övernattningen hölls i 
Landbergastugan med god närvaro, 18 scouter. 

Terminen fortsatte med möten på olika teman. 
Under scouternas höstdag deltog flertalet av 
scoterna i tävlingar och orientering och livlina. 

Snart följde nästa övernattning, den här gången 
med Fångarna på fortet-tema. Under den fick vi 
uppleva ett lerigare Pettersberg än någonsin 
tidigare, men trots det var stämningen god hos de 
många närvarande från Gnagarna och 
Snabbfötterna. 

Sista mötet firades i Nobelfestens tecken med 
bankett i salen. 

Vårterminen började med ett välbehövligt jullov 
och fokus sattes nu på tävlingen björnklon. En 
nyhet för terminen blev de Gnagarbrev som 
skickades ut till föräldrarna ca varannan vecka 
för att informera om kommande händelser och 
hur det fungerade på avdelningen. Dessa möttes 
av positiv respons under föräldramötet som hölls 
i februari där fokus låg på att informera om 
sommarens stora läger Jingijambori. 

En övernattning hölls också i februari i stugan 
Sjövik på Lovö, där scouterna fick sällskap av 
Pelle Svanslös och hans vänner. 



 7 

De kommande mötena innehöll pulkaåkning och 
träning i scoutteknik såsom knopar, woodcraft 
och sjukvård. En tanke att göra scouterna 
miljömedvetna ledde till ett miljömöte, där 
scouterna fick lära sig om klimatfrågan, men 
också vad man själv kan göra för val. De som 
ville kunde sedan ta det nyinstiftade 
miljömärket, där man skulle formulera 3 egna 
miljömål för sig själv och sin familj. Efter 
terminens slut hade 15 av 22 scouter tagit 
miljömärket. 

När påsklovet tagit slut var det dags för 
övernattning på Pettersberg där scouterna fick 
träna på scoutteknik och lösa cluedo i 
cirkusmiljö. 

Den 5e maj deltog Gnagarna med tre patruller i 

Björnklon med mycket gott resultat, då alla tre 
patrullerna hamnade bland de 25 bästa. Efter 
tävlingens slut begav sig nio scouter och två 
ledare ut på andraårshajk där vi vandrade, lagade 
vår egen mat på stormkök och tillbringade natten 
i vindskydd vid Hellasgården. 

Terminen började närma sig slutet, men innan 
dess hann vi med att fira Björnkloresultatet samt 
att ha ett bromöte, där patrullscouter lärde ut 
eldning. 

I samband med kårhelgen i början av juni hölls 
en sista övernattning. 

Under hela året har scouterna haft god närvaro. 

Tack för ett bra år! 

 

Elin Robertsson, Al Gnagarna vt 2007. 

Snabbfötterna 

Avdelningen har som vanligt haft möten på 
måndagar i Bredängslokalen. Höstterminen 
började i slutet av augusti med rekrytering i 
Slättgårdsskolan och Bredängsskolan. Detta 
resulterade i ett femtontal nya scouter. Tyvärr 
stannade inte de gamla kvar. Under hösten 
arbetade vi med grunderna kring scouting och 
dessutom hade vi stort fokus på samarbete och 
arbete i patrullen. Mården och Bävern var de två 
patruller vi hade.  

Vi var ute så ofta vi kunde och tre glada scouter 
deltog på Scouternas Höstdag. 

Vi hade två övernattningar på hösten, den första 
själva för att lära känna varandra, ta knivbeviset 
och göra söljor. Den andra hade vi tillsammans 
med Gnagarna.  

Vi deltog på Jakobsbergs gård under 
julmarknaden och sålde grillad korv och även 
marsipanfigurer som vi tillsammans gjort innan.  

Under våren låg siktet på att lära ut saker med 

relevans inför Scouternas dag och ett eventuell 
läger. Vi gjorde ett försök att ändra om i 
patrullerna för att få jämnare närvaro, men detta 
resulterade bara i sämre närvaro. Så vi ändrade 
tillbaka och närvaron gick upp.  

Ju närmare sommaren vi kom, desto sämre 
närvaro så vi satte ett minimum på tre scouter för 
att ha ett möte. Detta gjorde att ett par möten inte 
blev av och de som kom satte press på de andra 
att dyka upp. 

Under våren hade vi två övernattningar med 
Gnagarna, den ena med fokus på hantverk och 
den andra med cirkustema. På Scouternas dag 
kom två tappra som fick tävla med Gnagarnas 
ena patrull. De hade kul i alla fall.  

Vi i ledarteamet har haft ett lärorikt år med 
många utmaningar. Scouterna har haft ett bra år 
och vi är enligt dem de bästa ledarna de skulle 
kunna ha! 

Tack för oss! 
 

Elisabeth Bergstrand, Al Snabbfötterna 
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Patrullscout 
Under verksamhetsåret har patrullscoutverksamhet 
bedrivits på avdelningarna Rovfåglarna och 
Skogsmännen. Avdelningarna har haft många 
gemensamma aktiviteter, bland andra den 

traditionella julövernattningen SKROV, E-kurs för 
patrulledare, och Vandrarnas Hajk i mitten av maj. 

Avdelningarna deltog också på Scouternas Dag och 
Scouternas Natt med bra placeringar.

 

Skogsmännen

Avdelningen skogsmännen har under det gångna 
året bedrivit scoutverksamhet för ungdomar i 
åldern 12-14 år. Vi har under det gångna året 
haft 16 scouter indelade i 3 patruller: Falken, 
Räven och Örnen. Mötestiden har varit 19:00-
21:00 (torsdagar) med en halvtimmes patrulltid 
innan. Under årets gång har vi även haft ett antal 
övernattningar och hajker samt deltagit i 

Scouternas natt och Älghornet. De ur vår 
rådspatrull Älgen som kunde har även deltagit i 
E-kursen. Verksamheten på Skogsmännen har i 
det mesta varit uppbyggd för att lära scouterna 
att fatta egna beslut och organisera sig själva 
inom patrullen, allt för att lära scouterna ta 
ansvar och arbeta i grupp.

 

Einar Nygård,Al Skogsmännen 

Rovfåglarna 

Under det förflutna året så har avdelningen som 
vanligt haft möten på torsdagar i vår lokal i 
Bredäng. Vi startade vår verksamhet i början av 
september föra året. Till en början hade vi vissa 
problem med patrullerna, det genererade i att 
några slutade på avdelningen. Som tur var så fick 
vi till två nya scouter som snabbt kom in i 
avdelningen. Under året bestod Rovfåglarna av 
två patruller, Havsörnen och Tornfalken. 
 
Vi började hösten med en hajk som gick från 
Segersäng till vår scoutstuga Pettersberg. Efter 
det följde Silverugglan, en scouttävling som 
rådspatrullen Berguven kom på en 9:e plats på. 
Till en början på höstterminen tränande vi mest 
inför hajk och Sliverugglan och även Scouternas 
höstdag som vi ställde upp i. Senare i november 
bytte Skogsmännen och Rovfåglarna ledare 
under ett möte, det ledde till att vi gjorde en 
organisationstävling om Bredäng som var 
uppskattad hos båda avdelningarna. Vi hade 
även en vinterövernattning med Skogsmännen 
(Skrov) i december där temat var att scouterna 
fick hjälpa tomten med hans nya släde. 2006 
slutade med en E-kurs för några av våra äldre 
scouter där de fick lära sig lite om scoutteknik 
och hur man kan få till den levande patrullen. 
 

Som 
vanligt 
under 
vårtermin
en så har 
Rovfåglar
na haft 
tävlingen 
Näbben 
där 
scouterna 

ska visa sina kunskaper i chiffer, sjömaning, 
woodcraft, surrning/livlina och eldning. Större 
delen av terminen gick åt till dessa fem grenar i 
den ordningen.Vi hade en övernattning i februari 
som smygstartade lite, då vi sov första natten i 
Bredängslokalen. Den andra natten sov vi på 
torpet på Pettersberg. Men scouterna tog inte 
raka vägen ut till Petters utom de var först ute på 
ett litet dagsspår, som gick förbi bla vår 
scoutlokal i stan och Ekerö. Patrullerna hade 
även varsin patrullövernattningar under 
vårterminen där de var på Mikropåta och Torpet 
på Pettersberg. Nu fick de äldre scouterna 
praktisera det de hade lärt sig på E-kursen. Sedan 
började träningen inför Älghornet med både en 
övernattning och ett möte med våra vänner inne 
ifrån stan, Skogsmännen. Eftersom att 
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Rovfåglarna inte ropades upp på prisutdelningen 
(endast de tre främsta avdelningarna i regionen 
ropades upp) på Älghornet tycker jag inte att 
placeringen ska nämnas här.  
Sedan var det bara spurten inför sommaren kvar 
med Vandrarnas hajk, vårhajk/avslutning och 
gurk-kontroll på Stockholm Maraton. Under 

vårhajken så gick scouterna från Grödinge kyrka 
till Pettersberg och hade där avslutning med 
resten av kåren. 
 
Jag tycker att vi avslutade året på ett alldeles 
utmärkt sätt som bilden visar och vill tacka alla 
på avdelningen för roligt och trevligt år! 

 

Robin Engström, Al Rovfåglarna 

Seniorscout 
Scoutkåren har haft två avdelningar under 
verksamhetsåret. Avdelningen Wiglaf har de äldsta 
medlemmarna, tredjeåringarna som har sitt sista år 
som lag. Första- och andraåringar har varit med i 

Absolut Gustaf. Flera av seniorscouterna är också 
verksamma som ledarassistenter på olika 
avdelningar.

 

Wiglaf 

Under hösten har laget haft regelbundna möten. 
Aktiviteterna på mötena har varierat stort. Vi har 
varit och klättra, tränat scoutteknik, haft 
slapparmöten med fil och fika samt tränat 
sjukvård och planerat och genomfört en 
övernattning med Absolut. Under hösten deltog 
Wiglaf med en tävlande enhet på Hajkbenet. 
Resultatet får väl sägas vara gott, en sjätte plats, 
trots att det yngre seniorlaget, Absolut, trängde 
sig in på en femteplats. Laget några startande på 
DM i orientering. 

 

Våren har gått ut på att planera och förbereda 
sommarens aktivitet. Utöver det så har laget 
hållit ett avdmöte för Stingarna så att deras 
ledare skulle kunna ha föräldramöte i lugn och 
ro. En övernattning genomfördes på Petters där 
målet var att alla skulle genomgå en HLR 
utbildning. I slutet av terminen jobbade laget 
under invigningen av Bredängs centrum, och 
Stockholm Maraton för att få in de sista 
pengarna till resan. 

 

Daniel Torén, Al Wiglaf 
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Absolut Gustaf  

Avdelningen har haft sina möten på tisdagar. På 
höstterminen bedrevs verksamheten i lokalen på 
Rehnsgatan och på vårterminen i lokalen i 
Bredäng. 

Efter långa och hårda diskussioner inom laget 
tog vi ett beslut om att ta upp nya medlemmar till 
laget, de som kom från årskull 1991. Detta 
gjorde att avdelningens program i början av 
höstterminen så långt som möjligt präglades av 
att alla genom olika aktiviteter och övningar 
skulle lära känna varandra.  

Under hösten hann vi med att ställa upp med två 
tävlande lag under Hajkbenet. En stor del av 
laget åkte också och deltog på distriktsstämman 
på Vässarö samtidigt som man deltog på 
Öhänget. I november hade laget sin 

invigningsövernattning på Pettersberg. 

I början av december har avdelningen haft den 
traditionsenliga Vinerövernattningen 
tillsammans med Wiglaf på Pettersberg.  

Under våren har vi haft pulkamöte med Wiglaf, 
övernattning på Torpet samtidigt som vi tränade 
HLR med Daniel och lärde oss om överlevnad 
ute i skogen. Vi var också ute tillsammans med 
kåren på kårhelg. 

För att några av lagets deltagare skulle kunna få 
Insikten märket, var de också tvungna att planera 
eget möte. 

Trots en hel del dålig närvaro tror jag att både 
seniorscouterna och ledare tycker att det hade 
varit bra år, då många spännande saker har hänt. 

Konstantin von Josefsson, Al Absolut Gustaf 
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Sommarläger 
 
Miniorscoutläger

Miniorscout var den enda gren som valde att 
delta i 2006 års distriktsläger, Strandsatt, på 
Vässarö. Strandsatt gick av stapeln i slutet av juli 
och pågick tills först veckan i augusti, vi var där 
3-6/8. 

Vi var som var där var 15st  scouter från 
Waingunga och 2st från Stingarna, vi ledare var 
8st. Med för första gången var ”pappa Sten” som 
numera är ledare på Waingunga med Ann och 
Limpan, kul! 

Vi var mycket nöjda och tycker det var synd att 
inte hela kåren var med, evenemangen var riktigt 
bra, temat var såklart pirater och sjörövare. 

Vi bodde på en egen liten äng på östra, där hade 
vi det riktigt bra; nära till bad, såväl sol som 
svalkande skugga och inga mygg. 

Torsdagen byggde vi vårt läger men han även 
med bad, lek, trapperspåret och ett 
invigningslägerbål gästat av diverse lurviga 
sjökaptener; svartskägg, rödskägg m fl. 

Fredagen förmiddag var det temapass, vi hade 

valt sjö och byggde flottar paddlade och seglade 
i Fladan. På eftermiddagen var det marknadsdag 
till viken alla närvarande kårer ombetts orda en 
aktivitet. GVB Msc ordnade ”ta-boll-i-bortre-
änden-av-såpad-pressening” där man tävlade två 
och två mot varandra och där ett rep med vilket 
man var sammanbundna hindrade att mer än en 
kunde nå fram, blött, såpigt och kul. En annan 
kul gren var en cocosbolls-katapult där man 
skulle utlösa katapulten med kast av kloss och 
därefter fånga den flygande cocosbollen i 
munnen, kul och kladdigt. På kvällen var det 
stora lägerbålet utan eld pga. eldningsförbud 
men kul ändå. 

Lördag förmiddag var det temapass med 
hantverk, efter lunch var det skattjakt, På kvällen 
var det disco men innan hann vi med en tur på 
”Tric trac” spåret. 

Söndag förmiddag var scouterna och några 
ledare i Samarbetsgläntan, övriga ledare rev 
lägret inför hemfärd. Åter ett kul läger var slut � 

 

Per Johansson, Lägerchef 

Juniorscoutläger

Ett fantastiskt läger på det underbara 
Monäroängarna. 

En del av ledarteamet åkte ut på förläger för att 
kunna bygga upp ledarby och kök med mera. Det 
var en intressant tid med föraning om den 
dygnsrytm som skulle komma att förhärska. Vi 
upp täckte att det bodde en stor mängd tyska 
scouter på ängarna lite längre bort och det var 
intressant att studera olika scoutkulturskillnader. 

Så kom scouterna i sin buss. En otrolig massa 
scouter vällde ut ur de öppna portarna och nio 
stycken kom till oss. De engagerades raskt i att 
äta och att bygga sina patrullbyar. Detta innebar 
att de byggde sina egna matbord av slanor och 
sisal, sina egna tvättställ av samma material och 
reste sina tält. Det var bra att vi tränat att slå upp 
tält i slutet av terminen. Det underlättade 
otroligt. Det blev kvällning och det blev morgon 
den andra dagen. Under de följande dagarna 
gjorde vi en hel massa. Vi gick på dagshajk där 

alla 
scouterna 
visade att 
de 
verkligen 
var 
scouter 
och att de 
förstått 
sjukvård 

och vad det innebär att vara en god kamrat. En 
av scouterna i en patrull fick akut magont och 
kunde inte gå vidare. De andra i hans patrull 
kollar om han druckit ordentligt om han gått på 
toaletten ordentligt och att var varm. När detta 
var klart gick några ut mot vägen, stoppade en 
bil och ringde ledarna, som kunde ta sig dit och 
ta den skadade till sjukhus. Här är några som 
visat att de alltid är redo. Lyckligtvis var det 
inget farligt och scouten kom raskt hem. Det var 
även femkamp på tämligen otraditionellt vis och 
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den var klart uppskattad.  

Till detta har scouterna hjälpt Jasmine med 
blommor, Aladdin med att försöka vinna 
Jasmines hjärta och att besegra Jafaar. DE har 
även stiftat bekantskap med sultanens kamel och 
spelat landskamp mot Tyskland, i alla fall deras 
scouter, i fotboll. Dessutom har vi badat en 
massa, haft festmiddag med maskerad, lägerbål 
och ljusspår. På det hela taget gick lägret bra, 

förutom att köket blåste och regnade sönder två 
gånger. Vårt kök var fantastiskt och vi fick till 
och med låna några av dem till kvällsövningar 
och romantiserade tävlingar och händelser. 
TACK.  

Efter en vecka var det tyvärr dags att åka hem 
vilket alla tycke var rätt tråkigt. Men det är så 
sant som det är sagt, det är ett läger nästa år 
också

. 

Bengt Liljeros, Lägerchef 

Patrullscoutläger 

Rovfåglarna och Skogsmännen hade den 31-11 
augusti 2006 patrullscoutläger på Monäro i 
Sörmland, med ett förläger 28-30 juli.  

Lägret bestod av 3 patruller: Falken, Räven och 
Havsfalken (en sammanslagning av Havsörnen 
och Tornfalken, totalt 17 scouter. I år var 
juniorscouterna med under den första veckan, 
något som var nytt för samtliga men som 
fungerade väldigt bra.  

Utresan skedde med pendeltåg till Mölnbo och 
därefter abonnerad buss fram till lägerplatsen. 
Första veckan spenderades på lägerområdet med 
aktiviteter som  lägerbyggen, "Battle Monäro", 
Renhornet, brodag med seniorscout och 
juniorscout, en "Måldag", 5-kamp, kvällsövning 
och lite andra tävlingar och lekar. Den första 
veckan var också en tysk scoutgrupp på 
lägerplatsen. Mot slutet av deras vistelse möttes 
vi i två fotbollsmatcher, en för scouter och en för 
ledare. GVB förlorade båda matcherna stort men 
vi fick en tysk scouthalsduk med oss hem och 
den tyska kåren fick en GVB-halsduk.  

Samtidigt som juniorscouterna åkte hem drog 
patrullerna ut på hajk. Området runt Monäro 
hade blivit kontaminerat av någon okänt dödligt 
fågelvirus och ett botemedel behövde hittas. 
Färden gick med bil, till fots och med flotte och 
var över först två dagar senare. Efter hajken 
återstod några få dagar då vi bland annat hann 
med en otroligt kvällsceremoni, en dag i 
Malmköping och en festmåltid.  

Ledarteamet var relativt fast under hela perioden 
och bestod av 8 ledare, vilket kändes som lagom 
många. För att alla i ledarteamet skulle få prova 

på att tänka med en längre tidshorisont än nästa 
programpass, så roterade uppgiften "Dygnets 
lägerchef", vilket innebar att man fick hålla i 
16.30-samlingen, fatta beslut när sådana 
saknades och se till att lägret flöt på. Mer om 
ledarteamet i det mail som är bifogat. 

Monäro är en väldigt bra lägerplats. Det finns 
stora öppna ängar, lite genomfartstrafik, långt till 
bebyggelse, en stor och mycket bra 
intendenturlokal, bra dass och lagom långt från 
Stockholm. För att säga något negativt så är det 
långt till badet (dock inte så slammigt som sägen 
säger). Tyvärr verkar SSF ha planer på att sälja 
anläggningen. 

Med ungefär 
en mil till 
Eskilstuna 
kunde inköp 
göras billigt 
på stadens 
stormarknade
r. Få ledare 
hade bil och 
inga kanoter 
hyrdes. I 
övrigt hölls 
en restriktiv 

utgiftspolitik, vilket medförde ett litet överskott. 
Mycket av inköpen gjordes tillsammans med 
juniorscout (buss, transporter, mat) och har efter 
bästa förmåga fördelats mellan de två lägren. Det 
dock ingen exakt vetenskap. 

Stort tack till scouter och ledare för två 
fantastiska veckor! 

Peter Gustafsson, Lägerchef 
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Seniorscoutläger 

Inför Wiglafs andra sommarläger fanns det en 
hel del idéer men av dessa framstod Gotland 
Runt som det mest utmanade alternativet. Vad 
var då Gotland Runt? Jo, ett äventyr på cykel 
runt Sveriges största ö! Lägret gick av stapeln i 
Nynäshamn där färjan gladeligen transporterade 
åtta medlemmar ur Wiglaf och deras tvåhjuliga 
vänner till Visby. Efter nödvändiga 
kompletteringar till truppen (en hyrcykel) bar det 
av söderut. Första natten tillbringades på Tofta 
skjutfält med ett underlag som hade mer stenar 
än platt mark men laget höll humöret uppe. 
Förföljande kor, nyfikna får, stora och mindre 
vägar, stigar, ängar och en del backar passerades 
i en rasande fart på resan söderut. I Burgsvik 
passade vi på att beskåda stadens originella 
tävling som gick ut på att med hjälp av en 
nerförsbacke rulla längst på sin cykel. Glass och 
klättring stod på menyn då vi besökte 
Hoburgsgubben och vid den absoluta sydspetsen 
av ön doppade vi tårna i Östersjön. Därefter bar 
det av norrut igen. En eftersläntande nionde 
medlem av Wiglaf mötte upp en bit innan 
Ljugarn där vi passade på att njuta av den långa 
sandstranden och det vackra vädret. I Fårösund 
tog vi färjan över till Fårö men istället för att 
cykla etappen runt Fårö nöjde vi oss med att 
gnugga rumpan mot asfalten! Innan vi nådde den 

nordligaste punkten på ön strax utanför Halls 
Fiskeläge, där vi även doppade tårna i Östersjön, 
gjorde vi en avstickare till en kalkstenssjö med 
härliga klippor och turkost vatten. På väg söderut 
med Visby som slutmål var Lummellundagrottan 
en given turistfälla och vi besökte den kalla 
Visningsgrottan med sina märkliga fossiler och 
vackra droppstensformationer. Den sista natten 
tillbringade vi utanför Visby och på menyn stod 
en välförtjänt grillkväll! Resan avslutades med 
sightseeing i Visby och med värkande bakdelar 
styrde vi kosan mot Stockholm. Gotlandsleden är 
i sin helhet mer än 500 km och detta avverkade 
vi på fem dagar under mycket skratt, en mindre 
olycka och mycket sol! 

 

Daniel Torén, Lägerchef 
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Utbildning

Följande personer har genomfört nedanstående kurser: 

 

Datum Kurs  Person 

Ht 2006 Assisentkurs (ASS) Andreas Bergstrand 
Victor Knaust 

Petra Ljunggren 

Ht 2006 Spela på sångstund Elisabeth Bergstrand 

Niklas Hellberg 

Ht 2006 Allmänn ledarutbildning 
(ALU) 

 

Elin Robertsson 

Bengt Liljeros 

Vt 2007 E-kurs 4 st Skogsmän, 4 st Rovfåglar 

  

           Johanna Augustesen, Kårutbildningsledare 
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Lokaler och inventarier 

Verksamheten har främst bedrivits i lokalerna på 
Bredängsvägen 236 och Rhensgatan 16. Normal 
skötsel och underhåll har genomförts. Under det 
gångna verksamhetsåret har det skett en del saker 
på Pettersberg. I storstugan märks bland annat att 
vi har köpt in nya tallrikar, glas, muggar och 
diverse andra köksartiklar. Vi har även slipat och 
lackat golven i ledarrummet och salen. Vi har även 
fått hjälp av Folke att påbörja målning och 
restaurering av fönster vilket han även gjort på 
torpen. Stort tack för det! I övrigt kan nämnas att 

den nyinköpta klipparen har använts vid ett flertal 
tillfällen och fungerar utmärkt. Vid torpet kan 
nämnas att vi fått problem med taket och en 
tillfällig reparation är utförd. Dock måste en mer 
omfattande renovering till för att säkerställa täthet 
och funktion. 

Vi har även gjort stora insatser för att få till 
grunden till lägerförrådet vid parkeringen och ett 
omfattande arbete med många sena kvällar och 
många pengar har lagts ned på att göra om 
vägen/parkeringen.

Lars-Olov Bergstrand, Gårdsfogde Pettersberg 

Kjell Lindberg, Vice gårdsfogde Pettersberg 

Ekonomi 

Årets verksamhet gav ett redovisat negativt resultat på 52 479 kronor, vilket i huvudsak förklaras av 
extraordinära utgifter för underhåll av scoutgården Pettersberg samt de kraftigt ökade avgifterna till 
scoutförbundet. De verkliga underhållskostnaderna för Pettersberg har dock under en följd av år varit 
väsentligt lägre än budgeterat. 

Det låga medlemsantalet påverkar också kårens ekonomi negativt och ett ökat antal medlemmar är en 
nödvändighet för att kårens ekonomi i framtiden skall kunna hållas i balans. 

Karl-Erik Berndtsson, Kassör  
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Kårstyrelsens undertecknande 

 

__________________________  ___________________________ 

Ordförande / Peter Gustafsson  Vice kårordförande / Åsa Jonsson 

 

__________________________  ________________________ 

Kassör / Karl-Erik Berndtsson  Sekreterare / Anna Johansson 

 

__________________________  ____________________________ 

Ledamot    Ledamot 

 

__________________________  ____________________________ 

Ledamot    Ledamot 

 

__________________________  ____________________________ 

Ledamot    Ledamot 

 

__________________________  ____________________________ 

Ledamot    Ledamot 

 

__________________________  ____________________________ 

Ledamot    Ledamot 

 

__________________________  ____________________________ 

Ledamot    Ledamot 

 


