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Kårordförande har ordet

D

et var möte med föräldrarna till scouterna på Gnagarna
ä
r
förleden. Anledningen var den ledarsituationen som nu rå
der på avdelningen. De föräldrar som deltog var väldigt positiva till vår verksamhet och villiga att ställa upp och hjälpa till efter
bästa förmåga (som det heter i löftet). AU inledde med en resumé av
Scoutings historia, mål och metoder och sedan tog Gnagar-ledare
över och konkretiserade föräldrarnas medverkan under vårterminen. Mötet avslutade i en optimistisk anda.
I avsnittet om de metoder vi använder var det naturligt att beröra
grundstenarna Lag och Löfte, Friluftsliv, Patrullsystem, Learning by
Doing och Internationell samverkan. Kanske upphöll vi oss lite längre
vid just Patrullsystemet och dess syfte, att arbeta i grupp.
Att vi skall arbeta i patruller är ju självklart, eller hur? Men hur
ofta frågar vi oss varför? När, senast, diskuterade ni på er avdelning
vid programplaneringen hur en viss programpunkt skall komma att
utveckla scouternas förmåga att arbeta i grupp? Hur inslaget skall
föra gruppen framåt?
h

Undvik risker
När senast följde ni upp hur det gick? Vad var bra respektive
mindre bra? Om det gick snett, varför? Var det för svårt eller
för lätt? Var det anpassat till scouterna mentala och fysiska
mognad?
Frågor, frågor, frågor...
Vart vill jag komma med det här då? Jo, det är underbart med
erfarenhet och rutin men det kan bli för mycket av det goda också.
Rutin är risk. Risk att köra på i gamla hjulspår så att det känns
enformigt och jobbigt. Risk att tappa bort målet. Det är då det inte är
roligt längre och det känns mer som en plikt än ett nöje att genomföra mötet, övernattningen eller vad det nu är.
Om vi istället då och då kunde stanna upp, ställa frågan: varför
gör vi det här? och besvara den, tror jag vi skulle erinra oss världen vi
glömt bort och även upptäckt nya.
Varför inte inleda nästa programläggning med ett unisont:
På vakt mot rutinen!
Kan det vara värt ett försök, undrar

R

(PS: I nästa nummer av Vasen får ni läsa vad vKo Wennberg
har för funderingar...)
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Var på
vakt mot
rutinen,
fråga dig
alltid
var för
gör vi
detta

Hört på KS
Här kommer lite senaste nytt från KS i december
och i januari!
 Bidrag/Stipendium för t ex Blå Hajk, Gula
Knuten, Explorer Belt mm Ansökan ska vara
inne till KS den 9 mars Glöm inte detta datum
om du behöver ett litet ekonomiskt stöd.
 Rovfåglarna behöver ledarstöttning! Är det
någon som har lust att bli patrullscoutledare eller
assistent igen eller för första gången.
 Det finns 300 000 SEK att söka för upprustning av
scoutstugor, dels från distriktet och dels från St. Göranskommittén. Det kan gälla ny fasad, tak, snyggare skorsten... kom med förslag och hör av er till R, snarast!
 Distriktet ordnar en Kårordförandeträff den 4 februari.
Tanken är att utbyta erfarenheter av kårstyrelsearbete.
Wennberg kommer att delta från GVB.
 Gnagarnas ledarkris har fått en tillfällig lösning med hjälp av föräldrar. I
början av januari hölls ett föräldramöte där AU pratade scouting och kår
Thomas pratade om avdelningen. Men hur kommer det att se ut till hösten?
 Alla underlag för bidragsansökan ska nu ha hamnat i R:ets brevlåda. Vår
KO kommer att sätta samman en manual. Ett OBS! till alla är att dela
upp barnen i ålder 7 - 9 för sig (de får bara ha en aktivitet!) och de i
ålder 10 - uppåt för sig (de får ha fler aktiviteter per vecka!) Har du
några funderingar, ring R!
 Pappersinsamling i lokalen i stan? Det är på tiden att vi blir miljömedvetna!
Benke kollar upp var vi ska göra av pappret!
 BIDRAG, vad är egentligen ett avdelningsbidrag? Kåren står med ett
förskotterat avdelningsbidrag om 2 500 SEK, detta ska gå till inköp av
material till programverksamheten. Senast den 20 maj ska alla kvitton vara
tillsända kassören (Limpan, om du inte visste det! hi hi) och resterande
pengar, om det blivit något över. Varför så tidigt datum kan man undra?
Det har med bokslutet att göra, vi bryter vårt bokföringsår 31 maj och då
måste alla papper finnas kassören till handa.
 Betalning mot kvitto! Ibland ska man ju inte ta pengarna från avdelningskassan! Du har kanske gett någon utbildning, varit med på en tävling som
du ska få bidrag för. Skicka (helst) eller ge kvitto och förklaring (kurs,
datum mm) till kassören, (Limpan var det!) med ditt postgiro eller bankkonto påskrivet. Utbetalning kommer att ske inom två veckor. Alla gör vi
det här på frivillig basis, hjälps vi åt kommer mycket att gå smidigare!
Detta hörde jag på KS!

Kramar ifrån Ellinor
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Waingunga

VT-97

Januari
Tisdag
Tisdag
Tisdag

14
21
28

Felix börjar igen.
Agnes lyser upp
Karl åker skridskor.

/Skridskomöte ute i vasaparken.

Februari
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag

4
11
18
25

Ansgar tittar efter stjärnor.
Yngve trasslar.
Frida går ut.
Sigvard åker bort på sportlov.

/ Vanligt ute möte + föräldramöte
/ INGET MÖTE DENNA VECKA!

Mars
Tisdag
Tisdag
Söndag
Tisdag
Tisdag

4
11
16
18
25

Adrian åker utomlands.
Edwin har ett hemligt språk.
Herbert åker på skogsutflykt.
Edward tränar.
Mary är söt.

April
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Lördag
Tisdag
Tisdag

1
8
15
19
22
29

Harald har påsklov.
Vanja läger i en högre växel
Olivia putsar på finishen.
Scouternas dag / Myrstigen.
Allan firar.
Marianna ser på elden.

/ Utfärd

/ INGET MÖTE DENNA VECKA
/ Utemöte
/ Årets viktigaste grej. Reservera denna dag
/ INGET MÖTE DENNA VECKA

Maj
Tisdag
6
Tisdag
13
Tisdag
20
Tisdag
27
Fre-Sönd 30/5-1/6

Marit & Lilian är ute tillsammans / Utemöte med Mowgli
Linnea kollar kartan.
/ Vanligt möte + Lilla föräldramötet
Karolina på Haga
/ Utemöte i Hagaparken
Blenda i Vanadis
/ Utemöte i Vanadislunden
Övernattning på Pettersberg
/ Reservera denna helg

Juni
Tisdag
Torsdag

Ingmar förbereder läger.
Kåravslutning
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Augusti
Lörd-Onsd 9-13
Onsdag
20
Tisdag
26
Mötestider

/ INGET MÖTE DENNA VECKA

Kårläger på Ånhammar.
/ Det är detta vi har förberett oss på hela tiden
Bernhard är med och bestämmer/ Kårstämma (för detaljer se senaste Vasen)
Första möte på nya terminen för alla både första och andra års miniorscouter.

Tisdagar 18 00-1945 kom i tid....

Om du inte kan komma så ring lokalen mellan 17 30 och 1750 så vi vet.
Tefnr

Lokalen Rehnsgatan 16 1tr n
Pettersberg

673 39 30
530 230 05

Ledare

Ragnhild Jaja Jansson Hem
Vanja Sandelin
Hem
Jan B Olsson
Hem

39 44 19
669 68 88
724 69 58

Alexander Stauch

Hem

32 05 83
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Dag
Dag
Fax
Hem

789 78 66
789 74 61
789 74 67
605 40 56

Bilder från julavslutningen

Limpan tar sig vatten
över huvudet (tja, nästan i
alla fall...)

Men Limpan var inte ensam...
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En våt uppsyn?

Mowgli VT-97
Januari
Onsdag
Onsdag
Onsdag

15
23
29

Laura börjar igen.
Vincent lyser upp
Valter åker skridskor.

/Skridskomöte ute i vasaparken.

/ Vanligt ute möte + föräldramöte
/ INGET MÖTE DENNA VECKA!

Februari
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Mars
Onsdag
Onsdag
Söndag
Onsdag
Onsdag

5
12
19
26

Lisa tittar efter stjärnor.
Evelina trasslar.
Gabriella går ut.
Torgny åker bort på sportlov.

5
12
16
19
26

Tora åker utomlands.
Viktoria har ett hemligt språk.
Josef åker på skogsutflykt.
Emanuel tränar.
Mary är söt.

April
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Lördag
Onsdag
Onsdag

2
9
16
19
23
30

Gunnel har påsklov.
Otto läger i en högre växel
Patrik putsar på finishen.
Scouternas dag / Myrstigen.
Georg firar. / St. Georgsdagen
Marianna ser på elden.

/ Utfärd

/ INGET MÖTE DENNA VECKA
/ Utemöte
/ Årets viktigaste grej. Reservera denna dag
/ INGET MÖTE DENNA VECKA

Maj

Tisdag
6
Onsdag
14
Onsdag
21
Onsdag
28
Fre-Sönd 30/5-1/6

Marit & Lilian är ute tillsammans / Utemöte med Waingunga
Lillemor kollar kartan.
/ Vanligt möte + Lilla föräldramötet
Konstantin på Haga
/ Utemöte i Hagaparken
Ingeborg i Vanadis
/ Utemöte i Vanadislunden
Övernattning på Pettersberg
/ Reservera denna helg

Juni
Onsdag
Torsdag

Solveig förbereder läger.
Kåravslutning

4
5

Augusti
Lörd-Onsd 9-13
Tisdag
20
Onsdag
27
Mötestider

/ INGET MÖTE DENNA VECKA

Kårläger på Ånhammar.
/ Det är detta vi har förberett oss på hela tiden
Bernhard är med och bestämmer/ Kårstämma (för detaljer se senaste Vasen)
Första möte på nya terminen för alla, både första och andra års miniorscouter.

Onsdagar 1800-1945 kom i tid....

Om du inte kan komma så ring lokalen mellan 1730 och 1750 så vi vet.
Tefnr

Lokalen Rehnsgatan 16 1 tr n
Pettersberg

673 39 30
530 230 05

Ledare AL

Åsa Lundin
Ellinor Nordenström
Kjell Limpan Lindberg

Hem
Hem
Hem

749 40 93
33 21 66
99 32 06

Dag
Dag
Dag

Krister Wennberg

Hem

645 58 68

Dag
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652 02 80
744 65 20
99 96 79
070 712 32 06
692 10 23
070 766 77 36

Bilder från julavslutningen
Först var det fika,
chokladdryck
med vispgrädde
och lussebullar,
som traditionen
bjuder.

Luciatåget var
väldigt vackert,
visst har vi söta
seniorscouter?
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Kårprogram

8

Kårprogram

9

Skogsmännen
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27/7-96

Anders Alas Ahlström har gått hem. Efter en kort tids sjukdom har vår
scoutbroder lämnat oss. Saknaden är stor inom GVB.
Anders var med om att bygga upp Gustaf Vasa scoutkår under 40- & 50-talet.
Med sin idealitet och entusiasm som avdelnings- och lägerchef, sekreterare med
mera, växte den gamla kåren och kunde utöka sin verksamhet. Anders sinne för
ekonomi resulterade i otaliga inkomstbringande märkesförsäljningar av till exempel Svenska flaggan, Sankt Gerorgsemblem och 1:a Maj-blomman, samt återkommande basarer, loppmarknader med mera som lade grunden till stugfonden. Kåren fick därigenom möjlighet att inköpa torpstället Pettersberg, vilket sedan under
årens lopp byggts ut till en modern och omtyckt scoutgård.
Vi vill minnas Anders för allt vad han har betytt för oss och vår scoutgård och
deltar i Brittas, Evas och Karins stora sorg och saknad.
En gång scout, alltid scout.
För att hedra Anders minne, tänk gärna på Cancerforskningen, Radiumhemets
Cancerfond, postgiro 90 08 806.

Walle

Rolf

Åke

Det var tack vare Alas som GV skaffade
Pettersberg och byggde den första storstugan.
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Bilder från julavslutningen
Seniorscouterna tar hand om
fanvakten i kyrkan.

Johan läser upp terminens
tävlingsresultat i kyrkan.

Några av våra duktiga
ledare som just har fått
varsina förtjänsttecken.
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Gröna spåret är sommarens scoutupplevelse
I somras gick jag Gröna spåret. Det här är en
grej som du ska unna sig själv om du gillar
hajk-liv och nya kamrater. Själv bubblar jag
(fortfarande..) av alla upplevelser som jag fick
vara med om. Det knepiga med min sälj-propaganda I den här artikeln är just att mycket
mer får jag inte berätta.... Sedan Gröna Spåret startade i Dalarna för 30 år sedan så har
deltagarna hållit hajkens alla händelser hemliga. I GVB har vi idag ingen tradition i att
söka till Gröna Spåret. Det går en hajk varje
sommar och platserna är begränsade så söka
är precis vad man får göra. Gruppen blandas
noga och väl för att bestå av ledare i olika
ålder, från olika delar av landet och med olika
mycket erfarenhet.

Vad får jag då berätta? Ja, det är fem dagar
någonstans i Dalarna en gång varje sommar
och man får ett märke att sätta på scoutskjortans vänster ficklock (titta på min). Observera att när jag pratar hajk så kan mycket
mer inbegripas än slitande av kängans sula
mil efter mil... Tradition och stämningar står
som ledord. Scouting i sin bästa form. Nåväl,
en härlig scoutupplevelse rikare blev jag, när
ska du söka?

Janne Engwall
PS: Visste du att Gröna spåret har inspirerat
många ledare att skapa mera, till exempel
Sång&Mysik!

Det arbetande utskottet (AU) förbereder sig för 97-års
prövningar. De ser pigga ut, eller vad tycker ni?
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Vasen debatt

!

Lyft på locket och kolla vad som verkligen
finns inuti!

Har precis läst Kårordförandets ledare i ett tidigare nummer av Vasen. Och jag kan inte hålla
med om allt det han skriver. Vår Kårordförande
skriver i Vasen om hurvida GVB är en tävlingskår
eller ej. Han berättar att scouter i andra kårer tycker
att vi är en tävlingskår, då vi kommer bra på
många tävlingar. Han berättar även att ledarna i
GVB måste gå utbildningar för att få bli ledare
och att de där bland annat lär sig konsten att
lägga upp ett effektivt program som sedan ger
bra resultat på tävlingar. Det är i alla fall den
uppfattning jag fick.
Mina synpunkter speglar främst Patrullscouting. Visst är det bra att komma bra på tävlingar,
att visa att vi är duktiga. Man kan jämföra scouting med skolan. I skolan måste man plugga hårt
för att kunna skriva bra på proven. När man sedan får reda på resultaten blir de duktiga retade
för att vara plugghästar. Men innerst inne gör
vi det för att vi är avundsjuka på att inte vi var
bäst. Samma sak är det i scoutingen. Avdelningen
och patrullerna kämpar för att kunna prestera bra
på tävlingarna. När det sen går bra kallas GVB
scouter för tävlingsscouter. Men det är en fråga
man måste ställa sig: Varför?
Varför går vi i skolan? Varför vill vi ha bra på
proven och få bra betyg? Jo för att det är vår chans
att få en bra utbildning. Det ger oss större möjligheter att välja det jobb vi vill. Vi vill ha det som
en stadig grund att stå på när vi ska ut i arbetslivet, skaffa familj osv.
Varför går vi på scouterna? Detta gäller förståss främst mig, men jag är ganska säker på att
flera håller med mig. Scouterna går man på för
att det är kul, för att träffa sina kompisar, för att
kunna åka på övernattningar, hajker och läger.
Inte så mycket för att vinna tävlingar.
Som ni märker så går det isär här. Många av er
tror att det går att kombinera vinnadet av tävlingar med att ha kul på scouterna. När jag gick i
Patrullscouterna så var målet med varje möte att
vinna. Vi skulle vinna tävlingarna som fanns på
nästan varje möte. Men är det inte bra med tävlingarna då? Till en viss del ja. Men när det gått
så långt att man lär sig för att kunna få max
poäng på till exempel den kommande först i
målen i slutet av mötet. Man lär sig inte för att

kunna bära med sig i kunskapen i framtiden
utan bara för ett par ganska värdelösa poäng.
Efter ett tag går man inte längre till mötena
för att träffa sina kompisar utan för att hjälpa
patrullen att ta poängen. Konkurrensen mellan
patrullerna har blivit så stor så att man inte hjälper varandra. Att hjälpa någon som ramlat på en
orientering borde ju vara självklart, men nu när
det gäller de här viktiga poängen springer man
istället vidare till nästa kontroll.
Inom patrullen råder inte längre någon harmoni. Men hur ska man kunna skapa det när
man hela tiden är upptagen med att skrika åt
varandra att du Pelle ska springa till kontroll
B!! eller blå nu för f-n.
Käre läsare, du tycker nog att detta låter ytterst
besynnerligt. Det har jag förståelse för, det jag
har berättat om förekommer inte på minorerna
eller juniorerna. Men på patrullscouterna är det
vanligare än man tror.
Flera gånger står det (i R:ets ledare) att vi har
ett så bra program, men har vi verkligen det? Om
man bara tittar på resultaten är det lätt att tro
det. Om man frågar ledarna så är det också lätt
att tro det. Men vilka vet bäst? Jo det är barnen
och ungdomarna. Vem frågar dem?
Kanske skulle ledarna släppa sina utbildningar
något och se vad scouterna vill, vill de verkligen
tävla varje möte? (tvivlar jag starkt på). Är deras
mål med scouterna att vinna Älghornet (eller
Björnklon respektive Myrstigen)?
Jag vet att jag kanske varit hård och bara visat
den mörka sidan av scoutingen här, men jag tycker
någon måste göra det. Jag hoppas att detta inte
bara blir en sak som glöms bort, för det behövs
förändringar.
Jag är just nu inte aktiv i scouterna, men har
varit med från minorerna till patrullscout. Men
där tog det stopp, och nu har jag alltså tagit ledigt. Men jag tror att jag trots det har en ganska
bra uppfattning om hur det är i scouterna, jag
håller fortfarande kontakten med scoutkompisar
och gamla ledare.
Börja skrapa lite på ytan så kanske ni upptäcker
något nytt! Tack för ordet!
Marcus
R:et håller med i mångt och mycket och har
delvis svarat på insändaren i ledaren på
sidan 2. (Insändaren är något förkortad.)

Sista ordet
Marcus har skrivit många tänkvärda ord.
Det är lätt att bli inspirerad till att tycka
lite själv, vilket jag alltså har gjort.
Marcus inriktar sig främst på sin tid i
patrullscouterna. Eftersom jag har råkat vara
patrullscoutledare ett tag vet jag ungefär hur Marcus kan ha haft det.
Av erfarenhet kan jag säga att ett bra
genomfört scoutprogram har ett antal
kännetecken, bland andra:
 sammansvetsade och självständiga patruller,
 alltid högt deltagarantal på möten, övernattningar, hajker, läger och tävlingar,
 få avgångar  avdelningen snarare växer,
 positiva cirklar  scouter och ledare
sporrar varandra till att bli bättre,
 engagerade och välutbildade ledare som lägger ner mycket
tid på att konstruera ett omväxlande program där varje aktivitet har ett syfte, ett mål, en mening, en pedagogik,
 ordning och reda,
 goda resultat på tävlingar.
På en scoutavdelning uppvisar ofta patrullerna olika mognadsgrad. En del fungerar otroligt bra på alla sätt, en del är
ojämna och en del fungerar riktigt dåligt. En väl fungerande
patrull kan genomföra nästan vilken aktivitet som helst med
gott resultat. Det är inget kiv, alla samarbetar, patrullmedlemmarna har en gemensam målsättning.
I en patrull som fungerar mindre bra upplever man ofta det som
Marcus beskriver som att man skriker åt varandra och lämnar varandra i sticket på en orientering. Individerna lägger ner sin energi på
att komma överens istället för att nå ett gemensamt mål.
Jag tycker Marcus jämförelse med skolan och scouterna haltar. Skolan är helt inriktad på individens resultat, att kliva på andra och
bara plugga för provet händer lätt. I scouterna är det gruppens
resultat som räknas. En grupp kan bara nå upprepade goda resultat
om den fungerar, när individerna arbetar mot samma mål.
Marcus nämner några personliga målsättningar, till exempel att
åka på läger. Om man vill åka på ett scoutläger 14 dagar och ha roligt
under tiden, då måste patrullen vara sammansvetsad och självständig.
Några sätt att träna detta är att patrullen deltar på övernattningar,
hajker och tävlingar. Kompisarna får man på köpet. 

Vasens redaktör.

Jag tror
på att det
går att
vinna
tävlingar
och ha
roligt
samtidigt

B

FÖRENINGSBREV

Avsändare:
Scoutkåren Gustaf Vasa – Bredäng
c/o Björn Hagqvist
Sankt Göransgatan 102 4 TR LÄG 1844
112 45 STOCKHOLM

Skriv till
Vasen!

Insändare
Hej på dej du VASEN!
Det sägs att det fortfarande går att skriva insändare på traditionelt sätt.
D.v.s. med manuell skrivmaskin. (penna). Nåväl det visar sig väl. Idag är det
96-11-21 Manusstop är 96-11-22. Kommer detta med???
Ja de gjorde den! Red.

M. Söder / Rov

Lovisa och jag flyttar till Holland i
mitten av februari. Välkomna!

Nästa manusstopp

22 februari

Ignatiusstraat 105
4817 KC Breda
The Netherlands
telefon: +31 76 5222 245

o

Janne Engwall

Skriv till Vasen!
Vasen  Organ för Scoutkåren Gustaf Vasa  Bredäng

n

Utgivning : 6 gånger per år.
Upplaga: 350 exemplar.
Redaktör: Björn Hagqvist
Adress: c/o Hagqvist, Sankt Göransgatan 102, 112 45 STOCKHOLM
Telefon: 08650 21 00 (fax i nödfall)
Internet: vasen@gvb.ssf.scout.se; http://www.gvb.ssf.scout.se/gvb/vasen
Annonser: Vi säljer annonsplats till företag som vill stödja oss.

