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Kårordförande har ordet

RRRRR

Höstterminen är snart till ända för de flesta i kåren. Efter
avslutningen i församlingssalen och Gustav Vasa lillkyrka
den 15:e är det ledigt fram till någon gång efter trettonhel-

gen. Eller?
Mja, det är nog så att en del aktiviteter pågår oförtrutet. Patrull-

scoutavdelningarna genomför till exempel patrullledarkurs i
mellandagarna, några ledarlag sneglar på vårens terminsprogram och
kanske till och med på programverksamhet under det gemensamma
kårläger vi skall ha på Ånhammer i augusti.

Ledarsituationen på Gnagarna för vårterminen är oförändrat svag
traditionellt sett, men efter att ett föräldramöte genomförts ser det ut
som om den kvarvarande ledaren och assistenterna skall kunna få
hjälp av föräldrar till våren. Ytterligare ett möte kommer att genom-
föras den 8/1 då vi skall reda ut detta.

Som sagt, tiden går och snart är det jul (glöm för övrigt inte att
boka in deltagande i julottan, patrullscouter och äldre). En julledig-
het som för de flesta av oss innebär samvaro med vänner och bekanta,
julklappar (i vettig omfattning) och en hel del god mat. Hoppas att
det blir så för dig som läser det här, önskar...

Kåravslutning
Söndagen den 15/12

Klockan 14.00 i Gustav-Vasa försam-
lingssal med lekar och avdelningsstund.

Klockan 16.00 börjar ceremonin i Gustav
Vasa Lillkyrka.

Ingång från Västmannagatan.
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Hört på KS

En bild säger mer än tusen ord...

Vår egen Krister!
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Tissel & Tassel

H e j s a n !H e j s a n !H e j s a n !H e j s a n !H e j s a n !
Nu har jag väntat i fleraNu har jag väntat i fleraNu har jag väntat i fleraNu har jag väntat i fleraNu har jag väntat i flera
månader, nästan ett år!månader, nästan ett år!månader, nästan ett år!månader, nästan ett år!månader, nästan ett år!
Anders, vad är världensAnders, vad är världensAnders, vad är världensAnders, vad är världensAnders, vad är världens
sämsta ursäkt? Jag ochsämsta ursäkt? Jag ochsämsta ursäkt? Jag ochsämsta ursäkt? Jag ochsämsta ursäkt? Jag och
Sophia undrar och måste haSophia undrar och måste haSophia undrar och måste haSophia undrar och måste haSophia undrar och måste ha
svar!svar!svar!svar!svar!

FlorpantFlorpantFlorpantFlorpantFlorpant

Hello Vasen!Hello Vasen!Hello Vasen!Hello Vasen!Hello Vasen!
Nu lär vi oss blommor,Nu lär vi oss blommor,Nu lär vi oss blommor,Nu lär vi oss blommor,Nu lär vi oss blommor,
väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt booooringbooooringbooooringbooooringbooooring! Men det! Men det! Men det! Men det! Men det
finns ju kuliga saker medfinns ju kuliga saker medfinns ju kuliga saker medfinns ju kuliga saker medfinns ju kuliga saker med
cykelhjul också eller vadcykelhjul också eller vadcykelhjul också eller vadcykelhjul också eller vadcykelhjul också eller vad
säger ni?säger ni?säger ni?säger ni?säger ni?

Daniel 4-everDaniel 4-everDaniel 4-everDaniel 4-everDaniel 4-ever

Nina + Balder = Sant.Nina + Balder = Sant.Nina + Balder = Sant.Nina + Balder = Sant.Nina + Balder = Sant.
(Vi vet sedan lägret.)(Vi vet sedan lägret.)(Vi vet sedan lägret.)(Vi vet sedan lägret.)(Vi vet sedan lägret.)

ptr + avdptr + avdptr + avdptr + avdptr + avd

Tja Vasen!Tja Vasen!Tja Vasen!Tja Vasen!Tja Vasen!
BackstreetboysBackstreetboysBackstreetboysBackstreetboysBackstreetboys

4 - e v e r !4 - e v e r !4 - e v e r !4 - e v e r !4 - e v e r !
1 2 4 . b .1 2 4 . b .1 2 4 . b .1 2 4 . b .1 2 4 . b .

O l a v ?O l a v ?O l a v ?O l a v ?O l a v ?
Hallå Balder, hälsa Olav!Hallå Balder, hälsa Olav!Hallå Balder, hälsa Olav!Hallå Balder, hälsa Olav!Hallå Balder, hälsa Olav!
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Läsarkontakt

Hej Vasen!Hej Vasen!Hej Vasen!Hej Vasen!Hej Vasen!
Vet ni var jag var den 20–22/9? Jo, jag varVet ni var jag var den 20–22/9? Jo, jag varVet ni var jag var den 20–22/9? Jo, jag varVet ni var jag var den 20–22/9? Jo, jag varVet ni var jag var den 20–22/9? Jo, jag var
på 5-kamp i Linköping. Som ni kanske förstårpå 5-kamp i Linköping. Som ni kanske förstårpå 5-kamp i Linköping. Som ni kanske förstårpå 5-kamp i Linköping. Som ni kanske förstårpå 5-kamp i Linköping. Som ni kanske förstår
var jag inte där ensam, bland andra varvar jag inte där ensam, bland andra varvar jag inte där ensam, bland andra varvar jag inte där ensam, bland andra varvar jag inte där ensam, bland andra var
Henkan därHenkan därHenkan därHenkan därHenkan där. V. V. V. V. Vi tävlade i mixklasi tävlade i mixklasi tävlade i mixklasi tävlade i mixklasi tävlade i mixklassen osen osen osen osen och kch kch kch kch kom på 8:eom på 8:eom på 8:eom på 8:eom på 8:e
plats. (Tplats. (Tplats. (Tplats. (Tplats. (Tyyyyyvärr vvärr vvärr vvärr vvärr var det bar det bar det bar det bar det bararararara vi som ställde uppa vi som ställde uppa vi som ställde uppa vi som ställde uppa vi som ställde upp.).).).).)
DDDDDet vet vet vet vet var många som det gick bar många som det gick bar många som det gick bar många som det gick bar många som det gick betetetetetyyyyydligt bättrdligt bättrdligt bättrdligt bättrdligt bättre före före före före för,,,,,
som Jsom Jsom Jsom Jsom Johan oohan oohan oohan oohan och Ekch Ekch Ekch Ekch Eke som ke som ke som ke som ke som kom på androm på androm på androm på androm på andra plats ia plats ia plats ia plats ia plats i
herrklasherrklasherrklasherrklasherrklassen. Csen. Csen. Csen. Csen. Cilla oilla oilla oilla oilla och Lch Lch Lch Lch Li (eller vi (eller vi (eller vi (eller vi (eller var det Zi) kar det Zi) kar det Zi) kar det Zi) kar det Zi) kom på 4:eom på 4:eom på 4:eom på 4:eom på 4:e
plats i ”damer yngrplats i ”damer yngrplats i ”damer yngrplats i ”damer yngrplats i ”damer yngre”. Se”. Se”. Se”. Se”. Sima oima oima oima oima och CJ, Jch CJ, Jch CJ, Jch CJ, Jch CJ, Johan Wohan Wohan Wohan Wohan Wernbernbernbernbernberererererggggg
(vår ny(vår ny(vår ny(vår ny(vår nye seniore seniore seniore seniore seniorledarledarledarledarledare) oe) oe) oe) oe) och Zäta tävlade och Zäta tävlade och Zäta tävlade och Zäta tävlade och Zäta tävlade också ickså ickså ickså ickså i
mixklasmixklasmixklasmixklasmixklassen. För dem gick det brsen. För dem gick det brsen. För dem gick det brsen. För dem gick det brsen. För dem gick det bra, 4:e oa, 4:e oa, 4:e oa, 4:e oa, 4:e och 5:e plats.ch 5:e plats.ch 5:e plats.ch 5:e plats.ch 5:e plats.

Många krMånga krMånga krMånga krMånga kramaramaramaramaramar,,,,,
Celine Gardinier, Gustav ve och fasaCeline Gardinier, Gustav ve och fasaCeline Gardinier, Gustav ve och fasaCeline Gardinier, Gustav ve och fasaCeline Gardinier, Gustav ve och fasa

PS: Många krammar till Janne.PS: Många krammar till Janne.PS: Många krammar till Janne.PS: Många krammar till Janne.PS: Många krammar till Janne.
PPS: Glöm inte att stämpla påPPS: Glöm inte att stämpla påPPS: Glöm inte att stämpla påPPS: Glöm inte att stämpla påPPS: Glöm inte att stämpla på
vätskekontroller, dra åt surrningarna ochvätskekontroller, dra åt surrningarna ochvätskekontroller, dra åt surrningarna ochvätskekontroller, dra åt surrningarna ochvätskekontroller, dra åt surrningarna och
plugga woodcraft.plugga woodcraft.plugga woodcraft.plugga woodcraft.plugga woodcraft.

Hej Vasen!Hej Vasen!Hej Vasen!Hej Vasen!Hej Vasen!
Jag önskar att vi fick dig lite oftare.Jag önskar att vi fick dig lite oftare.Jag önskar att vi fick dig lite oftare.Jag önskar att vi fick dig lite oftare.Jag önskar att vi fick dig lite oftare.
Får vi åka till Pettersberg på sommaren?Får vi åka till Pettersberg på sommaren?Får vi åka till Pettersberg på sommaren?Får vi åka till Pettersberg på sommaren?Får vi åka till Pettersberg på sommaren?
Det är jätteroligt på scouterna!Det är jätteroligt på scouterna!Det är jätteroligt på scouterna!Det är jätteroligt på scouterna!Det är jätteroligt på scouterna!

Kram från Emma F på SnabbisKram från Emma F på SnabbisKram från Emma F på SnabbisKram från Emma F på SnabbisKram från Emma F på Snabbis
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Knattedeckare löser oupklarat fall

Mowgli på övernattning hjläper kommisarie Hård Bröd

Fotograf: Limpan.

Ovan: Kommisarie
Hård Bröd på Mowglis
övernattning. Vad är
det som händer?

Till vänster: Till lunch
är ett säkert kort pasta
och kötfärssås.

Till höger: Tänkande
knattedeckare i
Rackarna fina
vindskydd.
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Martin Svendsen är tillbaka som
ledare, nu på stingarna. Här rakar
han ur spisen på Pettersberg.

Mungo jobbade på sitt vindskydd
hela helgen. På bilden syns Peter.
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På besök hos Skogsmännen!

Fotograf: Limpan.

Livlina, strömkast, tio träff. Kom
igen! (Akta linan med fotan!)

Surrning, en trefot och fyra
vinkelsurrningar. Skynda på!

Snabbt, en livlinebår. Det är inte
lätt att hålla när de andra surrar.

Då ska vi se... Örnen 7 p, Uttern 5,
Falken ska ha..., nej det blev fel!
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Så här ser det ut i Örnens lya. De verkar glada, kanske vann de mötet?
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Julklappstips

Vasen ger dig några tips som du kan önska dig av tomten. Men du
måste förstås vara väldgt snäll fram till jul.

En bra pannlampa är
ett måste för
superscouten.

En skön fleecetröja är
skönt på vintern.

Naturligtvis måste du ha en
snabbtorkande handduk i
superlätt material.

Önskar du dig en
ryggsäck blir det nog
inga fler julklappar...

En digital GPS-kompass är
ligger väl rätt i tiden?

Kniv, sked och kåsa
i titan för den som
vill ha det bästa.
(Kniv har du ändå.) Ett par sockor till far

är aldrig fel.
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Sista ordet�

Vasens redaktör.

En arbetskamrat till mig har nyligen va
rit i bland annat New York på semseter.
Han berättade något väldigt kul om

skyltar som nästan alla affärer hade på sin dörr:
”No dogs, no rollerblades, no attitudes”. Kul...,
men ehee..., vad betyder det? Det betyder: ”Inga
hundar, rullskridskor eller attityder”. Jaha, det
var lätt att förstå, vad är det som är kul då?

OK, att hundar inte är välkomna i en del
affärer kan man förstå, men rullskridskor? Just
det, i New York är rollerblades  så pass vanligt
att det utgör ett problem på trottoarer och i
affärer. Här ligger vi lite efter i kalla norden,
när vi trodde att vi var så häftiga! Vi är bara
bönder! Inse fakta: det är 1997 snart och vi
har fortfarande inga problem med rollerblades
på gatorna. Men, här har väl scoutrörelsen en
chans att ta igen förlorad mark och bli en röresle i tiden! Varför inte
börja med rollerscouting ? Det är bäst att passa på innan det blir ett pro-
blem hemma hos oss också!

Attitudes , på svenska attityder, vilket betyder förhållning eller inställ-
ning till saker och ting, är alltså ett så stort problem i USA att affärs-
ägarna på vissa håll måste sätta upp skyltar! Det är lätt att tänka sig vad
det innebär. Vilken amerikansk spelfilm som helst är fulla av klyschor
och attityder. För att inte tala om amerikanska TV-serier. Det är lätt att
tro att de som visas på film och TV är påhittat eller överdrivet, men
tydligen inte. Verkligheten kanske är värre fast det är svårt att tro.

Det som skrämmer är att vi svenskar importerar så mycket ameri-
kansk kultur i förhållande till vår geografi. Lite import från USA är
säkert bara bra, men vi får inte glömma våra grannländer, Europa och
övriga världen. Jag tror bästa botemedlet mot svåra attityder är att hålla
blicken rörlig och ödmjukt låta nya intryck från världens alla hörn lång-
samt förenas under pannloben. Människor med svåra attityder är nog
ofta självcentrerade, tror att deras svar är de enda svaren och alla andra är
idioter. Det är lätt att bli sådan om man lever avskärmat intellektuellt
och socialt.

Därför känns det bra att vara scout, för i scouterna jobbar vi för att
skaffa oss bra attityder. Vi delar med oss, vi hjälper andra, vi stjäl inte, vi
förstör inte, vi är förstående, vi söker fred. Det är bra attityder. Vilka
attityder har du?

Björn

AT
TIT

YD
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Avsändare:
Scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng
c/o Björn Hagqvist
Sankt Göransgatan 102
112 45 STOCKHOLM

Vasen • Organ för Scoutkåren Gustaf Vasa – Bredäng

Utgivning: 6 gånger per år.
Upplaga: 350 exemplar.
Redaktör: Björn Hagqvist
Adress: c/o Hagqvist, Sankt Göransgatan 102, 112 45 STOCKHOLM
Telefon: 08–650 21 00 (fax i nödfall)
Internet: vasen@gvb.ssf.scout.se; http://www.gvb.ssf.scout.se/gvb/vasen
Anonnser: Vi säljer annonsplats till företag som vill stödja oss.

Nästa manusstopp

24  januari 97!
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Skriv till Vasen!

Skriv till
Vasen!

Fruktsoppa (2 personer)
Fruktsoppa kan visserligen köpas i
pulverform, men nedanstående
recept är godare, snabbare att tillaga
och endast måttligt krångligare.
– 3 dl blandad torkad frukt i små

bi tar
– 2 msk socker
– 1 msk potatismjöl
Med torkad frukt avses t.ex. russin,
aprikoser, äpplen, päron, persikor,
plommon; välj efter tillgång, smak
och behag.

Torkade jordgubbar kan man
lyxa till det med. Häll ner frukt och
socker i 1 liter vatten. Koka upp
och låt koka i 2-3 minuter. Blanda
potatismjöl i en gnutta vatten. Häll
det i soppan och värm under
omrörning tills det tjocknar. Låt
svalna.

Frukostgröppa (2 personer)
– 2 dl havregryn
– 2 påsar varma koppen fruktsoppa
– 5-6 dl vatten
Havregryn och sopp-pulver blandas
med fördel hemma i små påsar eller
burkar, så är det bara att fylla på med
vatten när man är ute. Koka upp och
låt puttra i 3-4 minuter. I och med att
man har i lite extra vatten och soppa så
behövs ingen mjölk, vilket annars kan
vara lite stökigt.


