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Äntligen höst...

Grabbarna, kanske inte med choklad i, men definitvt med bussarong på.
Från vänster Niklas Hellberg, Johan Dagerhamn och Pliggis.

äntligen slut på mygg och solsveda

äntligen lera och förmultnelse

äntligen riktig scoutstämning!

http://www.gvb.ssf.scout.se/
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Vasen
Organ för Scoutkåren Gustaf Vasa � Bredäng
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Upplaga 350 exemplar
Ansvarig utgivare Björn Hagqvist
Redaktion Björn Hagqvist, Jaja Jansson, Mats
Kronbladh, Vanja Sandelin
Adress c/o Hagqvist, Sankt Göransgatan 102,
112 45 STOCKHOLM
E-post vasen@gvb.ssf.scout.se
Hemsida www.gvb.ssf.scout.se

Annonser En sponsorruta på 183x172 kostar
500 kr och räcker tre nummer. En helsida
kostar 500 kr/nummer.
Bidrag Texter kan skickas med post, e-post
eller läggas i  någon av lokalernas brevlådor.
Disketter ska vara i pc-format, filer i de
vanligaste formaten.
Distribution Tidningen finns i lokalerna för
scouter och aktiva ledare. Övriga får tiningen
hemskickad. Marianne Bergström sköter om
medlemsregistret och adressändringar.

Presentation av redaktionen
Vi tänkte att det kunde vara på plats med en liten presentation
av redaktionen, nu när vi bör jat känna oss varma i kläderna.

Björn Hagquist, en stabil tvåbarnsfar i åldern �några och trettio� är vår redaktör
och mentor när det gäller layout och bildbehandling. De senaste åren har Björn kört
Vasen alldeles på egen hand så ibland blir han förvånad över att det plötsligt finns så
många åsikter om saker och ting när det gäller Vasen. Senast det gällde avdelning var
Björne på Skogsmännen. Vår redaktör jobbar som konsult på Modul1 och är den som

garanterar att Vasen inte kommer att drabbas alls av år 2000-problemet

Vanja Sandelin är ett av tullkriminalens starkaste kort i jakten på skummisar.
Från sin barndom i Bredäng har hon nu krupit allt närmre Stockholms mer centrala
delar och har nu, nyss fyllda trettio, nått i höjd med Hornstull. I skrivande stund
befinner sig fröken Sandelin i Holland, inblandad i ett internationellt utbyte för
tullmyndigheter. Vanja var förra året miniorscoutledare i stan tillsammans med Jaja,
nu är hon den som jobbar hårdast på att det skall bli mer pyssel och knåp i Vasen.

Ragnhild Jansson går oftast i scoutsammanhang under smeknamnet �Jaja� (med
två j, inte tre!). Efter sju år som miniorscoutledare siktar nu Jaja på att informera sig
vidare i scoutlivet. På kungliga postverket sysslar hon inte så mycket med själva breven
utan mer med fastighetsekonomi, så kommer Vasen sent i brevlådan är det inte alls
säkert att det är Jaja som skall få skäll. Men förmodligen är det så. Jaja är även med i
kårens programkommitté och kommer löpande att rapportera vad som händer med
det nya programmet.

Mats Kronbladh är otroligt nöjd med att vara yngst i sällskapet, trettio inträffar
nämligen inte förrän i november nästa år! Tjänar sitt dagliga bröd på TeleTalk, ett litet
företag på Kungsholmen sysslandes med datakommunikation. För drygt ett år sedan
var Matte ledare i seniorscoutlaget Rackarns, men tycker nu det är hög tid att få mätta
de grundläggande publicistiska behoven. En och annan tur ut i skogen med andra
ledare i �friluftssällskapet� Lilla Björn lockar ju alltid!

Björn-i-örn, den
enda av oss fyra
som kom ihåg att
ta med ett
fotografi



INSÄNDARE

Gåta: Pappan och Per var ute och åkte bil. Då rå-
kade dom ut för en olycka. Per åkte till ett annat sjuk-
hus än pappan. Då säger doktorn:�Nä, men detta är
ju inte min son!�

Vem är doktorn?
Svaret finns längst ner på sidan

Hej Vasen!
Jag är en 2:a års juniorscout. Jag går i

Mården. Celine och Carro är dom bästa
ledarna som finns. Ånhammar är det ro-
ligaste lägret jag varit på.

/ Anonym

Ett svar har inkommit i den hetsiga debatten om locket på Rävens kista...

�Kistans lock har lagats minst en gång efter lägret -92 men tydligen har våldsamma (?)
patrullscouter lyckats få loss det igen. Men det är ingen ursäkt för att inte laga locket så
sätt fart!

/Marcus (en annan gammal räv)

Redaktionen (en gammal kungsörn, en gammal ormvråk, och två
forntida örnar) tycker att det kan vara angeläget att gå till botten med
den här frågan. Varför är Rävens kista trasig, vem hade sönder den, och
hur har man klarat sig igenom alla inspektioner med ett trasigt lock i alla
dessa år?? Kan någon nuvarande räv svara??

Svar på gåtan: Doktorn var pojkens mamma!

Vi blir glada för nästan alla insändare! Extra glada blir vi om du skriver
underdin insändare med ditt namn.

/Mats Göran Kronbladh och Ragnhild Gunilla �Jaja� Jansson

Efterlysning!
Matsaker tappade på lägret:
2 kåsor
1 plåttallrik
Kniv, gaffel och sked
Allting är märkt �M.P.� och befann sig senast i en påse med
�rosa gubbe� på och som var märkt �Mikael�.

/Mikael tel: 08-978778



REPORTAGE

En lyckad kårhelg
Cirka 150 scouter , ledare och föräldrar var
ute på Petters. Trots vädret, som var en
smula os tadig t  men varmt ,  var  s tämningen
god. KM i livlina, Petters-spår och
prisutde lning s tod på pr ogrammet .

Av Björn Hagqvist

Det var lördagen den 11 oktober som
många av kårens medlemmar hade be-
stämt sig för att åka ut till Pettersberg.
Formerna var väldigt enkla: abonnerad
buss från scoutlokalerna och tillbaka,
lagad lunch, ingen kostnad och ingen
föranmälan. Ett förfarande som var
mycket välkomnande och otvunget.

Väl framme vi Petters hälsade kår-
ordförande R:et alla välkomna och be-
rättade om dagens program. Den första
gemensamma övningen var kårmäster-
skap i livlina, som hade arrangerats av
patrullscoutavdelningen Skogsmännen.
Tävlingen genomfördes i omgångar med
först miniorscouter och sedan deras för-
äldrar, därpå juniorscouter, pa trull-
scouter och deras föräldrar. Sist tävlade
ledare och seniorscouter. Det var en bra
tävling med mycket �fighting spirit�.
Några av föräldrarna var så bra att de
nog måste tävla i ledar- och seniorscout-
klassen nästa år.

Lunchen serverades inne i storstugan
eftersom vädret var stundtals lätt fuk-
tigt. Eftersom vi var många som ville
ha mat blev det lagom att gå in grenvis
efter livlinan. De rutinerade föräldrar
och ledare som lagat maten klarade lätt
av anstormningen av hungriga scouter
och föräldrar, som glupskt åt portion
på portion av den heta �chilin� som ser-
verades.

Efter lunchen var det dags för nya
tag. Seniorscouterna hade förberett ett

�cykelhjul� med sju olika stationer. På
varje station berättades det något om
Petters plus att det fanns någon klurig-
het för patrullerna att klara. Uppe vid
lägerbålsringen berättades det om den
första storstugan som brann ner och
patrullen fick sedan titta på olika eld-
typer och lista ut deras namn. Vid vind-
skydd nummer 1 berättades det om just

Många föräldrar prövade på KM i
livlina. Många goda resultat!



REPORTAGE

vindskyddet och klurigheten var att
namnge några växter. Övriga stationer
var �Kims spel�, �livlinebowling�, �staty
med lappar�, �hämta saker och bilda
ord� och �knopar�. Patrullerna var blan-
dade med scouter från olika grenar och
föräldrar.

Efter allt detta var det avslutning med
prisutdelning, först och främst för kår-

mästerskap i livlina, men också för
seniorscouttävlingen �Lådan�. Och som
traditionen bjuder halade de vinnande
paret, �Bondbrudarna�, flaggan efter
kårropet och scoutsången. Sammanfatt-
ningsvis kändes detta som en mycket
lyckad och väl genomförd kårdag.

Full fart på
miniorerna. Att
kasta från sex
meter är svårt
men kul!

Gårdsfogden var naturligtvis ute
och på sitt bästa humör.

Varmt och mysigt. Lite information om Petters
vindskydd och några svåra frågor om växter.



REPORTAGE

Föräldrar tycker scouting är bra

Mohammad, föälder till Arman,
miniorscout i Bredäng:
� Vad tycker du om scouterna?
� Det verkar vara bra gemenskap, det är

bra att få träffa vuxna och andra
barn.

� Varför tror du scouterna är bra för
Arman?

� För att Arman får komma ut i natu-
ren mycket och lära sig många bra
saker. På köpet får han säkert en hel
del kompisar också. Jag ser det som
en form av socialisation.

� Instämmer. Hur valde ni oss?
� Jag hade hört talas om scouterna och

min granne, Daniel Thorén, som vi
umgås med är scout och sa att kåren
var bra. Jag var nere och hörde mig för
redan förra året men då var han för
ung, så vi fick vänta tills nu!

(�Socialisation� betyder inlärning av fär-
digheter som medför att individen formas
till en personlighet. Scouterna är ett exempel
på en �socialisationsagent�. Socialisation på-
går hela livet.)

Ann, förälder till en miniorscout i
Bredäng:
� Vad tycker du om scouterna?
� Jag tycker det verkar både kul och ro-

ligt!
� Varför tror du scouterna är bra för

ditt barn?
� För att det är en lagom blandning av

idrott, lek, vett och kunskap. Och det
är inte speciellt dyrt heller.

� Hur valde ni oss?
� Det var mest en slump!

Vasens läsarenkät
Vi vill ha just ditt svar!

I förra numret av Vasen skickade vi med
ett frågeformulär om Vasen. Syftet var att
få veta vad läsarna tycker om Vasen, så att
vi vet om vi är på rätt spår eller om vi ska
ändra på någonting.

Vi har hittills fått in 19 svar, vilket är bra
men kan bli ännu bättre. Vi skickar med
frågeformuläret en gång till och hoppas
på minst 19 svar till.

http://www.gvb.ssf.scout.se/gvb/internt/enkat/

För alla som hellre fyller i blanketten över
Internet har vi gjort ett formulär du kan
fylla i på nedanstående URL. Tänk dock
på att bara svara en gång på enkäten.

Varma hälsningar,
Redaktionen, marknadsavdelningen



SCOUTTIPS

En scout har alltid torrt på fötterna
Det nya scoutåret är inne på högfart, och hajkerna och utflykterna står som spön i
backen. Varje helg är det minst ett gäng från kåren som drar iväg ut i skogen.
Pig ga och entusiastiska möts de på lördag morgon, och fortfarande entusiastiska
men inte fullt lika pigga återvänder de på söndag kväll.

Av Ragnhild �Jaja� Jansson

Det är som det ska vara, för den som åter-
vänder från en scouthelg och är utvilad
har nog missat något. Men man kan vara
trött på olika sätt. Den trötthet som man
inte vill ha är den som följer av att man
blivit nedkyld, uthungrad och blöt. Och
det kan man undvika!! Här följer några
tips på hur man klarar sig bättre i
vildmarkslivet, denna gång med tonvikt
på hur man håller sig och sina fötter
varma och torra.

Under mitten av  80-talet kunde man
bland kårens patrullscoutledare iaktta ett
hastigt uppflammande mode att doppa
gympadojjorna i stearin för att få skor som
tålde regn. Utvecklingen har dock gått
framåt sen dess, och idag finns det bra
skor i t ex gore-tex som klarar fukt allde-
les utmärkt. Mot ett rejält dagsregn är
dock alltid stövlar och kängor det bästa.
Här finns inga genvägar. Kängorna måste
smörjas och vårdas, strumporna ska by-
tas ofta när det blivit blöta. Ofta slarvas
det med att sköta kängorna eller stövlarna
när de inte används. Ta alltid ut sulorna
så att de får torka, och ställ skorna på
någon varm plats så att de också torkar.
Kom dock ihåg det gamla scoutordspråket
�Där smör smälter bränns läder� - ställ
inte kängor för nära elden.

Det finns ett klart samband mellan
fukt och kyla. Fuktiga fötter blir frusna
fötter förr eller senare. Att hålla fötterna
torra är den bästa garantin för att de ska
vara varma. Men för oss som lätt fryser
om fötterna räcker inte det. Vi måste också

gardera med bra sulor. Kylan kommer som
bekant underifrån. Pröva de så kallade
astronautsulorna som har en sida med re-
flekterande metallfilt. Om man ska stå
stilla länge kan det vara klokt att stå på
något isolerande, till exempel en tidning
i  plastpåse. Ha inte för mycket sockor,
det måste finnas plats för luft som kan
hålla fötterna varma. Helly-
Hansens fibersocka är top-
pen, men kan vara knölig i
skorna och ge skavsår. Kom
ihåg att ull värmer även om otu-
ren skulle vara framme och sockan skulle
bli fuktig!

Det är också självklart viktigt att röra
på sig när man fryser. Jag har under min
långa scoutkarriär haft många tillfällen
att studera kalla fötter och den missnöjda
stämning som ofta följer. Och jag har fun-
nit att om man hoppar och skvätter lite
med benen så blir man både varmare och
- lustigt nog - gladare.

Kängor och stövlar på Internet

Några fabrikanter
http://www.lundhags.se/

http://www.vasque.com/

http://www.rockport.com/catalog/

Övriga
http://www.advguide.com/sup_link.html

http://www.campmor.com/footwear/footwear.index.html



DAGS ATT BÖRJA PRATA OM
 det nya scoutprogrammet

Kanske står vi inför stora förändringar i vårt scoutarbete. Förbundet har tagit fram ett nytt pro-
gram för scoutkårerna runt om i landet. Det hela bygger på valfrihet och demokrati och kåren
bestämmer själv hur, när och vad av det nya som ska införas.

”Flum” säger en del. ”Fullständigt lysande” säger andra. ”Aldrig hört talas om,” säger dock dom
flesta.

För att bringa lite ordning i frågan har kåren tillsatt en programkommitte. Vår uppgift är att
presentera ett förslag om det nya programmet till kårstämman 1998. Då ska kåren ta ställning
till det nya programmet.

Men så här stora beslut kan inte fattas på en kväll. Vi måste redan nu fundera över vad det nya
programmet innebär, så att vi kan ta ställning på KST -98.

Därför ordnar vi i programkommitten ett

Vi presenterar det nya idéerna och  svarar på frågor. Du kommer säkert att gå där ifrån med
huvudet fullt av myror och annat, men lika bra att sätta igång funderingarana redan nu!

Vi börjar kl 16.00 och håller på till ungefär kl 20.00. Det blir rikligt med mat och kaffe!! Exakt
plats meddelas senare, men det rör sig om någonstans i stan. Så fort platsen för mötet är
bestämd kommer den att annonseras ut både på Internet (under Medlemsinfo) och på telefon
(08-57890789 tryck 120#).

Anmälningar sker via respektive Al.

Hälsningar från programkommitten

Åsa Lundin   Ellinor Nordenström   Johan Wernberg   Johan Dagerhamn   Ragnhild Jansson

PROGRAMMÖTE

söndagen den 23 november!!



UTRUSTNING

Angående sovsäckar...
Fjällräven Trail I
Sommarsäck i genomsydd konstruktion.
Dragkedja på höger eller vänster sida. Ytter-
säck i nylon, innersäck i bomull/polyes-
ter. Extremtemp 0 grader och komfort-
temp +5 grader. Fyllning i Hollofill IV.
Totalvikt 1600 g. Ligglängd 190 cm,
axelvidd 80 cm, fotvidd 40 cm.
Pris 395 kr (Normalpris 699 kr)

Fjällräven Trail II
3-säsongssovsäck av 2+2-lagers thermo-
konstruktion. Dragkedja på höger eller
vänster sida. Yttersäck i nylon, innersäck
i bomull/polyester. Extremtemp -10 gra-
der och komforttemp -5 grader. Fyllning
i Hollofill IV. Totalvikt 2000 g. Ligglängd
190 cm, axelvidd 80 cm, fotvidd 40 cm.
Pris 490 kr (normalpris 949 kr)

Fjällräven Trail III
4-säsongssovsäck av 2+2-lagers thermo-
konstruktion. Skulder- och midjekrage
som förhindrar onödigt värmeläckage.
Dragkedja på höger ellervänster sida. Ytter-
säck i nylon, innersäck i bomull/polyes-
ter. Extremtemp -15 grader och komfort-
temp -10 grader. Fyllning i Hollofill IV.
Totalvikt 2400 g. Ligglängd 190 cm,
axelvidd 80 cm, fotvidd 40 cm.
Pris 590 kr (normalpris 1 049 kr)

Av Mats Kronbladh

...så kom det ett brev hem från Fri-
luftsbolaget (f.d. Friluftsmagasinet på
Sveavägen) där de rear ut Fjällrävens sov-
säckar av äldre modeller till kanonbra
priser. Enda haken är att man måste köpa
minst 4 sovsäckar av respektive typ.
Eftersom det säkerligen är få av kårens
medlemmar som är intresserade av att
köpa fyra likadana sovsäckar för eget bruk
tänkte vi ta på oss rollen att samordna
skaran av frusna scouter som behöver nya
sovsäckar. Kanske något för tomten att
fylla säcken med i år?

Är du intresserad av någon av dessa
sovsäckar? Anmäl ditt intresse på följande
sätt:

E-mail: vasen@gvb.ssf.scout.se
Telefon: 08-57890789  (901#)

Förutom namn och telefonnummer,
berätta hur många sovsäckar av respek-
tive typ ni skulle vilja beställa samt om ni
kan tänka er någon annan modell om
förstahandsvalet inte skulle kunna gå att
beställa. Anmäl ditt intresse senast freda-
gen den 21:a november. Vi meddelar i
Vasen som utkommer den 24/11 om det
är tillräckligt många som är intresserade,
varpå vi kontaktar er  för att meddela hur
beställningen kommer att göras. Frilufts-
bolaget skickar mot postförskott, men
inga ytterligare avgifter tillkommer.

Vad tycker du om din egen utrustning?

Tycker du att din ryggsäck fungerar bra i skogen? Går dina nya kängor sönder alldeles för lätt? Släpper
din sovsäck dun eller har en krånglig dragkedja? Många som läser Vasen är i stånd att köpa nya eller
begagnade friluftsprylar, men det är svårt att veta i förhand vad sakerna går för. Tipsa dina kårkompisar om
grejor som du har testat på riktigt ute i skogen, över fjället eller på havet.



Terminsprogram Skogsmännen



Terminsprogram Gnagarna



Scouternas Natt
hade tre personer  tagit på sig uppgiften
att vara tävlingsledning, och i det gänget
återfanns vår egen vice kårordförande Åsa
Lundin. Tack för det., Åsa!

Här följer ett utdrag ur årets resultat-
lista. Om man vill veta mera kan man
antingen besöka distriktets hemsida eller
titta på patrullscouternas anslagstavlor.

Hajkbenet

Plac Lag Kår P.
1 Gustav Ve och Fasa GVB 1346
2 Skogsluffarna Mälh 1167
3 Saltgurkorna AF 1156

9 Gustaf  Senior GVB 1068

Silverugglan

Plac Patrull Kår P.
1 Falken HE 1275
2 Loppan Årsta 1256
3 Räven AF 1247

10 Berguven GVB 1027
12 Älgen GVB 981

TÄVLINGAR

Av Ragnhild �Jaja� Jansson

Sista helgen i september är en viktig helg
för Stockholms scouter för då är det
Scouternas Natt. Patrullscouternas patrul-
ledare och vice patrulledare kämpar till-
sammans med två ledare för Silverugglan,
och för seniorerna gäller Hajkbenet. Täv-
lingen är tuff, med elva olika kontroller
som ska besökas under helgen.  En del
kontroller går på lördag dag, en del på
lördag kväll och på natten är det natt-
orientering. På söndag avslutas det hela
med en stor tävling där alla tävlar samti-
digt, till exempel i en organisationstävling.
Och samtidigt har patrullerna en påse
med uppgifter att lösa under helgen på
ledig tid - om man nu har någon�

Kåren ställde upp med två lag i Silver-
ugglan och två lag i Hajkbenet. Allra bäst
lyckades Gustav Ve och Fasa som tog hem
första platsen i Hajkbenet. Men de andra
var inte långt efter, och förtjänar all he-
der för att de kämpat och försvarat kå-
rens färger. Bra gjort!!

Det är ett  stort arbete med att arrang-
era en tävling som Scouternas Natt. I år

Säljavdelningen ställer frågan
Vill ditt företag synas i ett positivt sammanhang?
Tag chansen och sponsra Vasen! Som tack
för ditt stöd visar vi stolt upp ditt före-
tags namn både i den tryckta Vasen och
på Internet.

Våra sidor på nätet har ett stort antal
besökare varje dag. Som sponsor får du
dels en växlande reklamstrip på vår
välkomstsida, dels en egen företags-
presentation som länkas in under sidan

för våra sponsorer. Har ditt företag inte
redan en  hemsida så är detta ett erbju-
dande du bara inte kan tacka nej till!

Ring 08-57890789, tryck 999# och
lämna ett meddelande så ringer vi upp
dig så snart vi har möjlighet. Eller skicka
ett e-mail till:

vasen@gvb.ssf.scout.se



LIMPAN SHOP

En fin bild till bokhyllan eller
familjealbumet

Av Kjell �Limpan� Lindberg

Du kan få ett eget exemplar i storleken
18x24 cm av gruppbilden från sommarens
kårläger.

Sätt in 39 kronor på PG 4482838-2 Kjell
Lindberg, före den 14 november, så får
du bilden inom tre veckor.

Skriv ditt namn och din adress tydligt
på talongen.

Ingen björn är den andra
lik, vare sig till utseende
eller beteende. Några går
gärna på bakbenen tex,
medan andra gör det
mycket sällan.  En del är
kolsvarta, en del
långpälsade, trubbnäsade
eller nästan albino.

Bo Kristiansson på lurpass
"Att sitta i ett gömsle och
vänta på björ n innebär ofta
23 timmar och 50 minuters
beredskap på att något
förhoppningsvis skall hända de
sista 10 minuterna"

Saxat av Mats Kronbladh

Bo Kristiansson är född 1949 i trakterna
kring Stockholm. Han var en fanatisk få-
gelskådare som började filma för TV 1
1969. Det kom att handla mycket om just

storskogens djur och fåglar. 1975 startade
han en filmserie i tre delar om den svenska
fjällvärlden. 1978 och två år framåt pro-
ducerades serien " Svenska Rovdjur" där
just filmen "I Björnland" blev mest upp-
skattad. 1978 kom också hans första bok
med samma namn.

1979 bosatte Bo Kristiansson sig i Vålå-
dalen i Jämtland där han har familjen och
sin arbetsstudio. Från 1979 och framåt har
han producerat ett 20-tal naturfilmer i hu-
vudsak från den skandinaviska vildmar-
ken. Likaså har fem böcker färdigställts
med samma tema. Senaste boken "Vild-

mark i norr", utkom hösten
1993.



ÖVRIGT

En påminnelse från
kårkassören
Återbetalning av lägeravgifter

Till årets läger har det betalts in för mycket pengar. Vi
ber om ursäkt för vårt strul med lägeravgiftens storlek
som ändrades nedåt för sent. För att lösa detta problem
så ser jag två olika lösningar. Den första är att de pengar
som ni har betalat för mycket användes till kårens bästa
och det andra att ni får tillbaka pengarna. Vad gäller
alternativ ett så kommer pengarna användas till att täcka
eventuellt underskott från lägret samt i kårens övriga
gemensamma verksamhet. Gällande det andra alternati-
vet så får ni som önskar pengarna tillbaka. Skicka då mig
en lapp med namnet på den det berör samt önskat post-
girokonto och kontohavarens namn. Om ni hellre vill
ha ett utbetalningskort så kommer jag att dra av
utbetalningskortsavgiften på 12,50.

Min adress:
Kjell Lindberg
Vintrosagatan 15, nb
124 73  BANDHAGEN

Skicka namn och kontonummer före den 1/11 så utbeta-
las pengarna i mitten av november.

Mvh

Limpan / Lägerkassör

Namn Bet för mkt

Blomdahl Petter 100,00 kr
Hansson Ylva 100,00 kr
Janarv Aaron 250,00 kr
Levander Erik 100,00 kr
Nylén Erik 100,00 kr
Robertsson Elin 100,00 kr
Springfeldt Scott 250,00 kr

Brihäll Rickard 350,00 kr
Cengiz Cem 100,00 kr
Eriksson Jon 100,00 kr
Flodin Emma 100,00 kr
Hellerstedt Emma 100,00 kr
Norén Fredrik 100,00 kr
Wielburski Sara 250,00 kr
Brihäll Birgitta 65,00 kr
Wielburski Antoni 30,00 kr
Augustsen Johanna 100,00 kr
Högberg Filippa 100,00 kr
Jonsson Fredrik 110,00 kr
Jonsson Nicola 100,00 kr
Malmström-Nyman Emma 100,00 kr
Tillman Jonas 250,00 kr
Axelsson Stefan 100,00 kr
Bergstrand Elisabeth 100,00 kr
Blomgren Jenny 110,00 kr
Carlsson Filip 100,00 kr
Engström Robin 250,00 kr
Hansson Mikael Robin 350,00 kr
Vanderwert-Gebert Daniel 110,00 kr
Olsson Alexander 100,00 kr
Almmqvist Ludwig 100,00 kr
Borges Pablo Ernald 100,00 kr
Dalemark Mårten 110,00 kr
Dünkelberg-Valenca Mattias 730,00 kr
Eslami Behrang 100,00 kr
Geoghegan Thomas 100,00 kr
Lindén Henrik 100,00 kr
Luller Magnus 250,00 kr
Nyström Anton 100,00 kr
Sjöberg  Jonas 100,00 kr
Styrlander Fredrik 100,00 kr
Björklund Gustav 250,00 kr
de Marcenac Oliver, 150,00 kr
Dünkelberg-Valenca Sandra 135,00 kr
Hidmark Niklas 135,00 kr
Janarv Gro 60,00 kr
Jonsson Åsa 135,00 kr
Lundberg Catharina 50,00 kr
Sundström Karin 200,00 kr
Öhman Rolf 65,00 kr



KÅRINFORMATION

Var finns alla ledare?
Jag var ute och tittade på Scouternas Natt
härförleden. I princip deltog alla senior-
och patrullscoutledare på något sätt.

Jag anordnade en kick-off  för försam-
lingens konfirmander på Pettersberg.
Fem ledare orkade släpa sig ut.

Jag var också ute på Pettersberg på
den kårdag som vi gemensamt beslutat
att vi ska ha. Inte för att jag räknade,
men var det tio ledare ute, förutom de
som hade någon uppgift, så var det
många.

Jag ska åka på arbetsträff  på Petter-
berg i helgen. Tio av kårens cirka 70 le-
dare och assistenter har anmält sig. Få
se hur många som kommer.

Detta aktualiserar följande frågeställ-
ning: vad innebär det att vara scout i vår
kår? Är det att träna inför och tävla på
Scouternas Natt och Dag, femkamp och

Hört på KS
5 oktober 1997

Av Richard Billström

Under lördagen den 4/10 var R:et,
Hultis, Söder, Johan Wernberg och Ric-
hard Billström ute på Petters och lät en
grupp konfirmander och ledare från
Gustaf  Vasa församling prova på diverse
scoutaktiviteter som livlina, eldning
med olika eldtyper, surra en vippbro och
sjömaning. Efter middagen som tillaga-
des och åts utomhus, fick de tävla i en
först i mål och tillämpa sina nya scout-
kunskaper. På kvällen var det lägerbål
med ett efterföljande ljusspår.

Marianne meddelade att vissa föräld-
rar (eller scouter) är dåliga på att uppge
avsändare när de betalar in medlemsav-
gifterna. Hon eftersökte också födelse-

dylikt? Jag kan inte påminna mig om att
jag någonstans har läst eller hört att täv-
ling är en av scoutings grundstenar!

Det tycks i alla fall inte innebära att
känna delaktighet i andra för kåren be-
tydelsefulla saker, som exmpelvis
Pettersberg, eller chansen att få visa upp
vår verksamhet för andra, nu senast för
församlingen.

Om nu Pettersberg är så besvärligt
är det väl lika bra att vi säljer eländet.
Älvsjö lär vara på jakt efter en stuga.

Egentligen borde det här ha varit en
insändare men eftersom ingen skriver
den tillåter jag mig för en gångs skull
att tycke på den här sidan.

I nästa nummer skriver vår nya vice
kårordförande Åsa något roligare än det
här hoppas jag!

datum på scouterna i närvarostatistiken.
Senior håller på och planerar inför Snå-

riga Skäggen. Tävlingen kommer att hål-
las lördagen den 24/1 1997. Om ni inte är
upptagna anmäl er som funktionärer till
Henrik Lanner eller någon annan på se-
nior.

Limpan berättade om en trädgårds-
traktor för gräsklippning på Petters som
eventuellt kan bli aktuell för inköp, mer
information ges på arbetshelgen. KS
beslutade att för att få använda kårens
motorsågar kommer det krävas att man
har gått en motorsågskurs. Den kommer
troligtvis hållas under arbetshelgen på
Petters.

Inga resultat har ännu kommit från
årets SM i 5-kamp. För förra årets vinst
kommer 12 st. stolar att köpas in.

KS beslutade även att kåren skall ha
en hemsida. Ansvarig utgivare blir Björn
Hagqvist.

Richard  är
grenrepresentant
för minior.

R:et uppmanar
denna gång till
bätre
uppslutning
kring våra
gemensamma
beslut.



B
Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng
c/o Hagqvist, Sankt Göransg 102
112 45 STOCKHOLM, SWEDEN

Förenings-
post Skriv till

Vasen!

08-58745800

www.teletalk.se

Informationstjänster över
telefoni och Internet

Vill Du ha en enklare körklar tjänst eller en mer avancerad med kopplingar
mot Era befintliga system? Massfax eller hämtfax? Bokning och betalning
över telefoni? Vi står för tekniken, du står för informationen.
Några av våra kunder: Stockholmstelefonen 08-4570000

Dramaten 08-4570030 http://www.dramaten.se/
Cosmonova 08-4570090
Malmö Värme 040-6909001 http://www.mv.sydkraft.se/

Vasen � inte bara en tidning!
Efter ett KS-beslut kommer Vasen nu-

mera finnas även på Internet och genom
våra websidor komplettera det tryckta al-
ster du nu håller i din hand. Kåren har
sedan tidigare haft sidor på nätet, men
från och med nu kommer dessa att gå
under namnet �Vasen� och precis som tid-
ningen vara ett kårorgan.

I nästa vecka kommer Vasens elektro-
niska utgåva att finnas tillgänglig. Till dess
ligger våra gamla sidor kvar så att det inte
är helt tomt när någon dyker upp. Vår
webserver har hittar du naturligtvis på:

http://www.gvb.ssf.scout.se/

Avdelningarnas egna sidor
Avdelningarna erbjudas också plats på

kårens webserver där de själva kan presen-
tera aktualiteter, terminsprogram, inbjud-
ningar m.m. Avdelningar som vill publi-
cera egna websidor ombeds höra av sig
till redaktionen för att kvittera ut lösen-

ord samt ta del av de riktlinjer för layout
m.m. som gäller för Vasen.

Telefon
Vasen har också kompletterats med en

telefonitjänst. Denna har telefonnummer
08-57890789 och dit kan du ringa när som
helst på dygnet för att informera dig om
vad som händer i kåren, anmäla dig till
evenemang m.m.
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Ny adress
Leif Riber
Hagalundsgatan 46
169 64 SOLNA
tel: 27 61 42
mob: 0708-67 42 30
arb: 660 81 35


