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Ta klivet ut i vildmarken
ligt. Det har lånat formerna av Sveriges
gränser. Om du tittar på en Sverigekarta
uppifrån så kan du få en uppfattning om
hur huset ser ut uppifrån. I Lappland lig-
ger filmsalen. Ingången och receptionen i
Mälardalen ungefär. Gotland och Öland
är uteplatser. På golvet finns Sveriges
största sjöar på rätt plats. Huset är natur-
ligtvis byggt med miljövänliga material och
metoder. På taket ligger torv och utsidan
är klädd med obehandlat lärkträ.

Upptäck Sverige
Nu hoppas jag att du har fått tillräck-

ligt många skäl att besöka Tyresta.
Nationalparken Tyresta är väldokumen-
terad och lätt att upptäcka. Det finns
många leder att välja på. Bara för att vi är
scouter behöver vi inte göra det svårt för
oss. I Nationalparkernas hus kan du inspi-
reras och förföras. Där kanske du kan
upptäcka hur fantastiskt Sverige faktiskt
är, om du nu inte redan tycker det. Tyre-
sta är som gjort för ett besök med avdel-
ningen!

Avslutningsvis måste jag påpeka att vårt
eget Pettersberg faktiskt har mycket att
erbjuda. Pettersberg har unika våtmarker
och mossor som är väl värda att upptäcka.
Glöm inte det nästa gång du åker dit ut.

Av Björn Hagqvist

För några helger sedan åkte jag och min
familj ut till Tyresta By. Vi brukar göra det
ibland för att titta på djur, rida på hästar,
grilla korv, dricka varm choklad med visp-
grädde och andas frisk luft. För tio-fem-
ton år sedan var vi scouter här ganska ofta
på övernattningar och tävlingar. Nu är det
så, om du inte visste det, att Tyrestaskogen
är en av Sverigies nationalparker. Den är
det för att det finns en artrikedom av fauna
och flora som är fortfarande är relativt
intakt. Det finns med andra ord all anled-
ning för naturintresserade källarscouter att
göra ett besök.

Det finns en anledning till. För i Tyre-
sta by har Naturvårdsverket byggt �Na-
tionalparkernas hus� och här finns en per-
manent utställning som är väldigt spän-
nande och talar till alla sinnen. Du kan
titta, känna, höra, läsa, jämföra. Det finns
fantastiska scener som visar alla typiska
naturtyper vi har i Sverige: ädellövskogen,
urskogen, mossen, fjället, kusten. Det finns
små luckor att undersöka. Allt är väldigt
bra anpassat för både stora och små.

Syftet med Nationalparkernas hus är
att inspirera, vilket jag tycker de lyckats
bra med. Huset i sig är också ganska ro-

Vasens ständige
redaktör har
varit på besök i
vår närmsta
nationalpark.
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Av Åsa Lundin

Just nu sitter jag på ett hotellrum långt
hemifrån, närmare bestämt i Saigon. För-
utom att det är härligt och spännande att
vara ute och resa, väcker en vistelse i ett
land som Vietnam en hel del tankar. Tan-
kar om hur bra vi har det i Sverige. Viet-
nam är ett av världens fattigaste länder.
Här i Saigon lever ca 10% av alla barn på
gatan. Allt de äger ryms i en liten påse om
de ens äger så mycket. På natten sover de
ihopkurade under en plastpåse och på da-
garna måste de tigga pengar av turisterna
så att de kan få lite mat i magen. Trots att
fattigdomen är så utbredd är vietnameser
ett glatt folk, tänk om vi hade lika lätt till
skratt som människorna här. Det är lätt
att glömma hur lyckligt lottade vi är i
Sverige och att många av de saker vi tar
för givet är för många människor en dröm
som aldrig kommer att slå in.

Hemma i Sverige har vi också den lyxen
att ha stora skogsområden att vandra i.
Här i Vietnam har Amerikas kemiska
krigsföring under Vietnamkriget förstört
stora skogsarealer. 25 år efter kriget finns
dioxinerna kvar i ekosystemet och det lär
dröja innan de försvinner. Som i många

Det är långt till Vietnam

andra u-länder klarar man här inte att hus-
hålla med den skog som finns kvar. Ex-
porten av ädelträ och svdjebruk är några
av de faktorer som gör att det snart inte
finns någon skog kvar. Förutom detta
finns det mycket landminor kvar i vissa
delar av landet. Det är inte ovanligt att se
ett barn som saknar en arm eller ett ben.
Detta är kanske någonting att fundera över
nästa gång du är ute i skogen på en hajk
eller övernattning. Tillgången till vår
svenska natur är verkligen något att ta
vara på och uppskatta.

Åsa är vice
kårordförande
tillsamans med
Krister
Wennberg.
Under julen har
hon rest runt i
Thailand och
Vietnam.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hejsan. Jag sitter här i den
lilla staden på väst
kusten. Jag saknar er alla

men kommer inte tillbaka förrän
om nästan tre år. Det vore kul med
lite besök. Så alla GVB:are, ni som
av en händelse skulle råka ha vä-
garna förbi Lysekil, kom och hälsa
på.
Kram Anna Nyman.

Puss och kram till alla söta
patrullscouter som var
med på Snåriga Skäggen.

Det var värt kylan.
Okänd

Jag vill bara ge Hultis och Erik
en jättestor kram för en
urgullig julklapp till seniorlaget

 Gustaf Senior.
Kram, Celine
PS: Jag hoppas alla har haft en lika
underbar jul som jag.
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I ur och skur…
Vinden låter det översta snötäcket blåsa horisontellt över
Bredäng och de kalla blöta flingorna nästlar sig in mellan alla
åtta klädlager. Det känns som de letar sig in mot huden med

siktet inställt på att borra sig ända ner till märgen. Förutom
den i dun väl inbäddade figuren som just finner räddning i porten

på väg hem syns inte en människa så långt ögat kan nå. Finska
vinterkriget var en ljum sensommarkväll jämfört med den här

måndagen.

Av Mats Kronbladh

Åttiotre centimeter utanför den vitmå-
lade dörren går gränsen. Här går en skarp
skiljelinje mellan kyla och värme och mel-
lan mörker och ljus. När dörren har öpp-
nats slår värmen mot oss och kylan utan-
för är plötsligt lika bortglömd som
sommaren nyss var. Väl-
kommen till Snabb-
fötterna!

Vi smyger, kan-
ske inte på sna-
bba, men väl på
tysta fötter in till
salen och hittar
där Karro och
fyra förväntans-
fulla Illrar som
sitter och laddar
upp inför helgens
stora händelse,
övernattningen! Valda små delar av
övernattningens innehåll avslöjas och när
det står klart att övernattningen kommer
att vara upplagd som en tidsresa uppstår
livliga diskussioner om både när bilen kom
och om vikingarna härjade på 1400-talet.
Tidsresan kommer starta på fredagen mitt
i 1800-talet och sedan börjar klockorna
snurra snabbare än tåget! Hippieperioden

på 60-talet misstänks kunna innebära en
liten music-craft där det gäller att kunna
både det ena och andra om låtar och artis-
ter. Vi får ett halvt löfte om ett reportage
från övernattningen och bestämmer att
det är dags att kolla in var resten av avdel-
ningen håller hus.

På kubbarna utanför ledarrummet sit-
ter Mården och skissar på

papper tillsammans med
Karin. Vi fattar inte rik-

tigt vad som är på gång
och patrullen är så
inne i sitt jobb att
våra frågor klingar
ut obesvarade. Ef-
ter en stund sjun-
ker koncentratio-
nen och vi får
reda på att det
jobbas på patrull-
ens egen hemsida
som skall ligga på

Internet. Nu får vi också klart för oss vad
mötet egentligen handlar om� Vi har
lyckats pricka in avdelningens IT-möte!
Patrullen ledsnar på de hopplösa report-
rarna och vänder sig åter mot skisserna.
Vad skall det egentligen stå på patrullens
hemsida? Har någon en e-mailadress som
patrullen kan ta emot elektronisk post
från beundrare runtom i världen? Att det

Patrull Mården

Snabbfoten � en
av kårens mest
kända symboler!
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klart och tydligt skall framgå att Mården
är den bästa patrullen, det är ju i alla fall
självklart!

Illern sitter i en stor hög tillsammans
med Thérèse i stugan, tätt hopkrupna
bakom en bärbar dator. Här visas bilder
från höstens sista övernattning som tagits
med en digitalkamera utan vanlig film.
Efter att ha kopplat ihop kameran med
en dator �framkallar� man bilderna ge-
nom att föra över dem till datorn. På skär-
men skymtar vi både välkammade scouter
och fula fiskar och många av bilderna kan
verkligen passa bra in på patrullens och
avdelningens websidor på Internet. Fast
en del skall nog hållas hemliga för omvärl-
den om inte Snabbis skall få ett oförtjänt
dåligt rykte om sina övernattningar!

Ledarrummet har Peter förvandlat till
en komplett datorcentral och här trängs
fyra glada Vesslor med skärmar, datorer
och en massa kablar. Efter att ha kopplat
upp datorn mot Internet så surfas det vilt
på webben, inte minst till kårens egna si-
dor. En liten koll på tidigare skrivna in-
lägg i gästboken ger naturligtvis reaktio-
ner och Vesslan bestämmer sig för att göra
sig odödliga genom ett eget inlägg! Nåja,

åtminstone odödliga tills nå-

Karro och
Vesslan går
igenom helgens
övernattning!

gon elak redaktör på Vasen bestämmer sig
för att ta bort lite gamla inlägg för att få
plats med nya fräscha� PL överlämnar
med varm hand tangentbordet till en an-
nan patrullmedlem som med flinka fing-
rar knattrar ihop en hälsning till omvärl-
den. Modemet kopplas ner på grund av
tidsspärren på telefonen och det är dags
för Vesslan att se vad nästa station har att

överraska med!

Peter har
kopplat upp
ledarrummet
mot Internet
och Vesslan
kollar in vad
kårens websidor
har att erbjuda.
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Snabbfötterna har
en alldeles egen
datanörd!

När alla patruller varit runt
på alla stationer släcks det ner

i salen och endast en foto-
genlykta kastar flamm-
ande ljus över 17 trötta

Snabbfötter i mörkret. Vi
smiter iväg och lämnar av-
delningen  innan avslut-

ningsceremonin börjar. En
sådan är ju faktiskt något som

är till endast för medlemmarna
och inte vilka gamla reportrar
som helst!

Efteråt står vi ute i den bistra och
iskalla februarikvällen igen. Så fort dör-
ren stängts börjar vi sakna värmen inne
hos Snabbis.

Glada kompisgänget i Bävern poserar gärna framför kameran!

”I ur och skur!

Över stock och under sten

Under trädens djupa skugga

Snabba fötter, snabba ben

Simma, hoppa, klättra, lubba

Snabbfötterna!”

Bilder från senaste övernattningen

Kolla in Snabbis på nätet!
http://www.gvb.ssf.scout.se/snabbis/

Kolla in Snabbis på nätet!
http://www.gvb.ssf.scout.se/snabbis/
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JANUARI 1998 FEBRUARI 1998 MARS 1998 APRIL 1998 MAJ 1998 JUNI 1998
1 Torsdag 1 Sönd ag 1 Sönd ag 1 Onsdag 1 Fredag 1 Mån dag                                                    v24

2 Fredag    E-ku rs 2 Mån dag                                                    v6 2 Mån dag                                                    v10 2 Torsdag 2 Lördag      Sista an m-dag  AL U veckolång 2 Tisdag

3 Lördag 3 Tisdag 3 Tisdag 3 Fredag 3 Sönd ag 3 Onsdag

4 Sönd ag 4 Onsdag   KO-trä ff 4 Onsdag   Blå träff 4 Lördag 4 Mån dag                                                    v20 4 Torsdag    KÅRAVSLUTNING

5 Mån dag                                                  v2 5 Torsdag 5 Torsdag 5 Sönd ag 5 Tisdag 5 Fredag

6 Tisdag  (Trettondag en) 6 Fredag    sista anm .dag EB 6 Fredag 6 Mån dag                                                    v15 6 Onsdag 6 Lördag

7 Onsdag  Skolorna börjar 7 Lördag 7 Lördag 7 Tisdag 7 Torsdag 7 Sönd ag                                    KS

8 Torsdag 8 Sönd ag                        KS 8 Sönd ag                        KS 8 Onsdag 8 Fredag                   8 Mån dag                                                    v25

9 Fredag 9 Mån dag          Manusstopp                    v7 9 Mån dag                                                    v11 9 Torsdag 9 Lördag     SCOUTERNAS DAG 9 Tisdag

10 Lördag             Jämklördag 10 Tisdag 10 Tisdag 10 Fredag 10 Sönd ag   Manusstopp 10 Onsdag

11 Sönd ag                                    KS 11 Onsdag 11 Onsdag 11 Lördag 11 Mån dag                                                    v21 11 Torsdag

12 Mån dag                                                  v 3 12 Torsdag 12 Torsdag 12 Sönd ag 12 Tisdag 12 Fredag

13 Tisdag       AU 13 Fredag    ALU  II 13 Fredag  Man usstopp 13 Mån dag                                                    v17 13 Onsdag 13 Lördag

14 Onsdag 14 Lördag 14 Lördag 14 Tisdag 14 Torsdag 14 Sönd ag

15 Torsdag 15 Sönd ag                 Allm. Ledarmöte 15 Sönd ag 15 Onsdag 15 Fredag   ALU III; Dagobert;                 Försm ak 
3:e års p sc 15 Mån dag                                                    v26

16 Fredag 16 Mån dag           Vasen nr 1                       v8 16 Mån dag                                                    v12 16 Torsdag 16 Lördag 16 Tisdag

17 Lördag 17 Tisdag 17 Tisdag 17 Fredag 17 Sönd ag 17 Onsdag

18 Sönd ag Plan eringsträ ff Scouternas Dag 18 Onsdag 18 Onsdag 18 Lördag 18 Mån dag            Vasen nr 3                    v2 2 18 Torsdag

19 Mån dag                                                  v 4 19 Torsdag 19 Torsdag 19 Sönd ag                                    KS 19 Tisdag 19 Fredag

20 Tisdag 20 Fredag 20 Fredag 20 Mån dag                                                    v18 20 Onsdag 20 Lördag

21 Onsdag 21 Lördag 21 Lördag 21 Tisdag 21 Torsdag  Kristi Himmelfärds dag 21 Sönd ag

22 Torsdag 22 Sönd ag    Th inking Day 22 Sönd ag 22 Onsdag 22 Fredag 22 Mån dag                                                    v27

23
Fredag

23
Mån dag                                                    v9

23
Mån dag          Vasen nr 2                     v1 3

23
Torsdag                S:t Georgsdagen

23
Lördag

23
Tisdag

24 Lördag            SNÅRIGA SKÄGGEN 24 Tisdag 24 Tisdag 24 Fredag             Sista amn .dag Dag obert 24 Sönd ag 24 Onsdag

25 Sönd ag   25 Onsdag 25 Onsdag 25 Lördag 25 Mån dag                                                    v23 25 Torsdag

26 Mån dag                                                   v5 26 Torsdag 26 Torsdag 26 Sönd ag 26 Tisdag 26 Fredag

27 Tisdag 27 Fredag 27 Fredag  Sista am n.dag Scoutern as Dag 27 Mån dag                                                    v19 27 Onsdag 27 Lördag

28 Onsdag 28 Lördag 28 Lördag 28 Tisdag 28 Torsdag 28 Sönd ag

29 Torsdag 29 Sönd ag 29 Onsdag 29 Fredag 29 Mån dag                                                    v28

30
Fredag

30
Mån dag                                                    v14

30
Torsdag

30
Lördag  LEDAR & SSC - HAJK

30
Tisdag

31 Lördag 31 Tisdag 31 Sönd ag  Pin gstd agen

p
å
s
k
l
o
v

S
P
O
R
T
L
O
V

Kårprogram för våren 1998
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Min första E-kurs
Av E-Jocke, Skogsmännen

Det här handlar om patrulledarkursen E-
98 som gick i början av januari.

På kursen var vi fyra patruller: Pigge,
Gnidde, Knoll och Tott. Meningen med
kursen var att vi skulle kunna ta hand om
patrullen på ett bättre sätt. Vi lärde oss
till exempel hur man planerar och genom-
för ett patrullmöte.

Men det var inte kurspass hela tiden.
Vi hade en kvälssövning då vi skulle
komma på ett sätt att få energi och en

Snart ligger isarna!

Av Mats Kronbladh

Är du sugen på långfärddskridsko? Fler
och fler Stockholmare upptäcker tjus-
ningen, friheten och närheten till naturen
som man upplever på långa skär över isen.

Vill man känna hur det är att stå på ett
par skridskor kan man hyra utrustning hos
t.ex. Slipspecialisten (S:t Eriksgatan),
Naturkompaniet (Hantverkargatan) eller
Fliesbergs (Sergels torg). Konstfrusen bana
finns på Östermalms IP (öppet 7-22 varje
dag).

Om du funderar på att köpa skridskor
kan jag tipsa om IKEA, som i Family-
hörnan har ett par 46 cm långa Skyller-
marksskridskor för 498 kronor (449 med
Familykort). Det är cirka 200 kronor bil-
ligare än hos affärerna inne i stan.

Skall du också bli biten i år?

dagshajk. Dagshajken  utspelade sig 1827
och var cirka 6 km lång. Under de 6 km
fick vi många uppgifter, bland annat liv-
lina, spårtecken och morse. Vi gick också
förbi en jaktstuga som en gång tillhört
greve von Rosen.

Tidsplaneringen blev förskjuten av
någon anledning, så vi hann inte komma
hem innan det blev mörkt. Det blev svårt
att orientera sig och Knoll gick vilse!

På kvällen den sista dagen var det disco
och då dansade Konstatin kosackdans.

När isarna lagt sig rekommenderas t.ex. Hellasgården
där en rundbana plogas på sjön

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Nya programmet
Av Jaja Jansson

Det händer saker i scouterna!
En ny programmetod har tagits
fram av Svenska Scoutförbundet
och nu är det upp till varje kår
att avgöra om man ska ansluta
sig till det nya eller ej.

Under de senaste åren har antalet scouter
i Sverige stadigt minskat. Det verkar helt
enkelt inte som om scouting är lika kul
längre för barn och ungdomar. Inom SSF
har man diskuterat orsaken och vad man
kan göra åt det vikande medlemsantalet.
Med utgångspunkt från scouten Stina har
man frågat sig vad Stina vill och inte vill,
vad som får Stina att trivas i scouterna
och hur man ska nå dit. Svaret är det nya
programmet, som vi i vår kår ska ta
ställning till på kårstämman i augusti i år.

Vad innebär då det här nya pro-
grammet? Ja, kortfattat kan man säga att
skillnaderna mellan det gamla och det nya
främst ligger i möjligheten att själv
välja vad man vill göra, och i vilken
takt och ordning det ska ske.  Man kan
också säga att man får tydligare mål och
tydligare kunskapskrav .

Det nya programmet bygger på tre
system med märken som Stina strävar efter
att ta. Märkena sätts på skjortärmen eller
patrullflaggan.

basmärken, sex till antalet som tar
minst något år var att ta. De räcker
från att Stina är liten minior upp
till seniorålder.

frimärken, som vart och ett repre-
senterar ett speciellt intresse i
scouting, t ex knopar eller orien-
tering. Här väljer Stina fritt vilka
märken hon vill ta, och i vilken
ordning.

årsringar, som tas av hela patrullen
och placeras på patrullflaggan.
Uppgifterna varierar mellan åren
och är olika för olika åldersgrupper,
men spänner alltid över samma
kunskapsområden, till exempel
säkerhet, hantverk och friluftsliv.

I GVB har vi tillsatt en arbetsgrupp som
har till syfte att informera kåren om vad
det nya programmet innebär. Det är
viktigt att debatten om det nya prog-
rammets införande eller ej förs nu � inte
på kårstämman när beslutet ska tas, för en
så stor förändring kan man inte sätta sig in
i och besluta på en kväll. I augusti 1998
måste vi ha klart för oss hur vi ska välja.
Läs mer om det nya programmet på SSFs
web eller kontakta någon i program-
gruppen så får du låna vår litteratur.

Hälsningar från Programgruppen,
Åsa Lundin, Ellinor Nordenström, Ragnhild
Jansson, Johan Dagerhamn och Johan Wernberg

Basmärkena är sex till antalet
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Spännande helg med Snabbis på Lovön
 Av Johanna och Elisabeth

Fredag 6/2 -98
Lappen: Inget godis och elektroniskt för-
bud. Godis följde med så klart. Mötes-
plats: Bredängs tunnelbanestation. Resväg:
Från Bredäng till Slussen, från Slussen till
Brommaplan, från Bromma-plan till
Strömdal med buss 323.

Övernattningen kan börja! När vi kom
fram till busshållplatsen ringde Karo till
Peter och sa att de var försenade. I en
timme väntade vi på Thomas & Karo.
Under tiden lekte vi lekar med Céline
medan Peter bar upp våra ryggsäckar. Den
dagen, fredag den 6/2 kom Karo, Thomas
och Peter för sent, Céline kom i tid. När
Thomas och Karo kom fick vi hjälpa till
att bära upp allt.

På kvällen läste Céline en saga för oss
och då lade sig Thomas på en säng. En
minut senare sov han och snarkade som
en stock. Alla började skratta.

Lördag 7/2 -98
Halv åtta blev alla scouter väckta. Scout-
dräkt på. Till frukost fick vi gröt och
mackor. Pålägg: Leverpastej, kaviar, gurka
och ost. Ytterkläder på. Uppställning
kl.09.00. Vi gick ett cykelhjul. Sedan lekte
vi burken. Sedan lekte vi den sämsta le-
ken någonsin, nämligen �Skata, bi och jä-
gare�. Och sen åt vi lunch; chiliconcarne.
Sen gick vi till cykelhjul inomhus som
handlade om musik på 1960-talet.

Sen tryckte vi tröjor och lekte en lek.
Sen åt vi hamburgare. Till efterrätt fick vi
päron som det låg mandel på. Sedan för-
hörde vi Carl Bildt, Christer Pettersson,
en svensk kändis och en biografvakt-
mästare och löste över-nattningens gåta:
vem som mördat Olof Palme. Vi löste
det och det blev Carl Bildt. Sen fixade vi
ordning i våra sängar och Céline läste en

saga för oss. Klocka 23.15 skulle vi vara
klara och ligga i våra sovsäckar.

Söndag 8/2 -98
Vi blev väckta klockan 07.45. Till fru-
kost blev det gröt, leverpastej, ost, smör,
bröd och grönsaker. Kl. 09.00 uppställ-
ning som vanligt. Vi gick på led till en
bollplan och lekte Flaggan.

En minut senare sov han och
snarkade som en stock

Efter ett tag
gick Trollet och
Karo upp och
fixade i ordning lunchen och började städa.
Sen gick vi också upp till L13. Elisabeth
och HC hjälpte Karo och Trollet med att
laga mat och städa medan de andra bar-
nen materialet och ryggsäckarna. Till lunch
fick vi ost- och blomkålssoppa. Sedan fick
vi några mackor till soppan. Uppställning
ute, resultaten av helgen räknas upp och
vinnarna blev Bävern. Ner till bussen och
sedan kom vi hem igen.



12TIPS

Scouting - bagageintensiv hobby...
Av Jaja Jansson

Vad har scouten gemensamt med snigeln?
Jo, de bär båda sin börda på ryggen! Men
medan snigeln får nöja sig med det den är
skapt med, så kan scouten välja sin rygg-
säck, både till storlek och form.

Två sorter
Ryggsäckar kan enkelt indelas i två olika
sorter: med och utan ram. Ryggsäcken med
ram är bekvämast för längre turer och
därför att den fördelar vikten bättre på
ryggen och inte blir lika varm. Ryggsäcken
utan ram, eller snarare med ramen inbyggd
i form av skenor, har fördelarna att de är
lätta att hantera till exempel på resor och
att man kan ställa in höftbältet och
axelremmarna exaktare. Men oavsett vil-
ket man väljer är det viktigt att ryggsäcken
passar till ryggens längd och sitter be-
kvämt. Höftbältet ska sitta rakt på höf-
ten och inte i midjan, så att man kan bära
med hjälp av benen. Varning också för
baktung ryggsäck. Packa det tyngsta överst
och ha ingenting hängande utanpå!

En ryggsäck som kan göra vilken
snigel som helst avundsjuk...

Storleken på ryggsäcken är nästa fråga.
För den minioren räcker det vanligtvis
med 40 liters ryggsäck. En större ryggsäck
blir för tung och ramen för lång, vilket
gör det hela onödigt besvärligt. Man kan
surra fast sovsäcken på utsidan om det
behövs.

Storlek
För större scouter brukar 60 liter vara la-
gom. Gärna med möjlighet att surra fast
till exempel vindskyddet under ryggsäcks-
locket. Om man däremot ska sticka ut på
längre turer, som Blå Hajk för seniorer, så
kan man behöva ännu större ryggsäck,
kanske upp till 80 liter. Det är framför
allt maten som tar plats. Och för ledare
kan det behövas en hel container - men
det är en annan historia.
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Korsord
Ett korsord har länge varit efterlängtat av Vasens läsare och här
är det nu. Lite lagom svårt hoppas vi. Små scouter kan gärna  ta
hjälp av en förälder så blir det roligare. Du har chansen att vinna
en snygg och bra penna om du skickar den rätta lösningen!

Röjes på 
arbets-

träff

Nästan 
orkan

Ytmått

Nattkärl

Är nymalen  
köttfärs

Uppfann 
motor

Gruv-
gång

Kan vara 
öm

Cermoni-
skorpor

Något 
varm

Är hårda 
kragar

En textil

Är en 
barn-

rumpa

Film-
snabb-

het

Kort för 
Sverige

Tusen-
prefix

Efter Q

Mjölk från 
Änglamark

Fekalier

Fin-
skt
AB

Svär 
man

Kan klibba

Skillnad i 
naturen

Exit

Trollas 
med

Stå över

Svårt att 
hugga

Ä

ò

Ê

Av Björn Hagqvist 1998, © Vasen
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11 januari 1998
Av Johan Dagerhamn

Årets första KS hölls som vanligt i vår
övningslokal i stan. Vi talade om bla.
julvakan som några av våra ledare och se-
niorscouter höll i under julnatten i Gus-
tav Vasa kyrka, det hade varit fem besö-
kare med sina vilsna själar som hade varit
där och blivit trakterade med smörgåsar
och kaffe. Julottan hade avlöpt sin gilla
gång, det vore dock trevligt med lite större
till nästa jul!

Rovfåglarna har fått en ny ledarassis-
tent vid namn Jenny Sundin, välkommen!

På slutet diskuterade vi vårat termins-
program. Vi beslöt oss för att lägga till en
arbetsträff på Pettersberg under påsken
istället för den sedvanliga som är vid för-
sta maj. Kommer ni?

Sammanträdet var inte så långt så jag
har intet mera att förtälja denna gång.

Hört på KS

9 december 1997
Av Celine G

På punkten avdelningsrapporter berätta-
des det bland annat att minior stöp ljus,
junior sålt julsaker, patrull varit på
SKROV med AF och seniorscouterna va-
rit på en superunderbar vinteröver-
nattning.

Gruppen som jobbar med det nya pro-
grammet förslog att man med varje avdel-
ning går igenom det nya programmet så
att man inför hösten 98 ska kunna imple-
mentera detta i vår verksamhet.

Under punkten kompletterande val,
valdes Minka och Sofia till assistenter på
avdelningen Gnagarna.

Anton och Emma är också väldigt väl-
komna, men de måste betala medlems-
avgiften först.

Basarerna inbringade cirka 10 000 kro-
nor vardera (se separat redovisning).

Scouternas Natt 1998
På Scouternas Natt i höst ska GVB an-
svara för 2 kontroller. Vi behöver nu några
frivilliga som vill vara baskontrollanter.
  Första planeringsmötet är den 24/5 kl
19.00 på Stockholms Scoutdistrikts kansli,
Fridhemsgatan 10. Ju tidigare man deltar i
planeringen, desto större chans att välja
tema för kontrollen!

 Anmälan till Marianne Bergström

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Basarerna gav 19 000
Basaren i Bredäng gav 9 621 kronor i vinst
och basaren på Odenplan gav 9 606 kro-
nor.
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Kårordförande har ordet

Hantering av lägerbidragspengar

Det är en ny termin
och vi har fått första
riktiga vinterveckan.
Synd att det skall vara
så sällsynt med sånt
här väder vid jul. I år
tog vi upp en gammal

tradition tillsammans med Gustav Vasa
församling, nämligen julvaka. Det inne-
bär att kyrkan inte stänger mellan mid-
nattsmässan och julotta, utan att senior-
scouter och ledare finns där hela natten
för att de som vill ska kunna besöka kyr-
kan. För enskild andakt eller kanske bara
för att få värme en stund.

Församlingen har varit mycket nöjd
med arrangemanget (vilket framgår av ett
tackbrev till kåren som jag fått) och hop-

pas på en fortsättning kommande år.
Förr pratades det mycket om att scouter

skulle utföra goda gärningar. Att delta i
en sådan här julvaka tycker jag kan vara
exempel på en sådan, även om den inte är
helt osjälvisk. Det finns ju en del roligt att
hitta på under natten, inte bara prata om
julklappar som man fått. Niklas Wahlbom
var ansvarig för själva vakan, och Limpan
höll (som vanligt) i fackelbrännandet vid
julottan. Tack för det, och ni som inte var
med i år, boka in er redan nu för nästa
vaka!

Så kan vi lägga den här julen till tidi-
gare och gå vidare med övernattningar,
hajker, läger och all vad det är, tycker

R

Förslag ur KS-protokollet

Förslaget förutsätter följande: Minst två nätter borta blir bidrags-
berättigande. Idag krävs tre nätter borta. Begränsningen om max
tio dagar per år tas bort. Begränsningen blir istället max tiodagar
per tillfälle.
Övernattning på Pettersberg.

Fre-Sön: Ingen avgift till kåren för alla deltagande som rap-
porteras till kassören senast 1 vecka efter. Annars debiteras 600:-
minimum. Lör-Sön: 40 kronor per deltagare
Annan stuga
Fre-Sön: Kåren subventionerar med 60 kronor för varje delta-
gare under 20 år. Utbetalas  när  underlaget skickas till fritid
Stockholm. Lör-Sön: Kåren subventionerar ej. Avdelningen be-
talar hela kostnaden.
Förslag på praktisk hantering:
Man meddelar kassören namnen på alla deltagare (gäller endast
rullförda) per telefon snarast. Meddela gärna direkt från
övernattningen. Kårkassören fixar alla papperna och skickar till
fritid Stockholm. Kårkassören betalar ut ev pengar när pappe-
rna skickas. Bidrag för äger och hajker hanteras som förut.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng

c/o Hagqvist, Sankt Göransg 102

112 45 STOCKHOLM, SWEDEN

Förenings-
post Skriv till

Vasen!

Årets Dagobert
15-17 maj på Vässarö
Dagoberthelgen ger kårens ledare och
seniorer nya kunskaper i gamla och nya
ämnen

Du som vill hålla ett kurspass i tradi-
tionellt eller helt nytt ämne, kontakta
gärna någon av oss i gruppen.

 Bengt Rubin         08-604 80 18
 Magnus Hillerudh 08-33 02 84

Programgruppsmöte
den 7 mars
Debatt, information och kaffe!

Tid och plats meddelas senare,
men det rör sig om en heldag

Läs även reportaget i Vasen om
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Thinking Day

22 februari
Scouter firar Thinking Day den 22 februari till minnet av
scoutings grundare Robert Baden-Powell och hans hustru
Olave som grundade flickscouterna. St Georges dagen den 23
april är också en scouthögtid eftersom St George är scouternas
skyddshelgon.

Varje år finns ett budskap för Thinking Day och St Georges-
dagen. I år är budskapet att vi ska tänka på vad vi säger till
varandra. Så här skriver Svenska Scoutförbundet om årets
budskap:

Ord kan såra, mycket mer än vi tror. Unga människor
använder gärna vissa uttryck ofta under en tid, nya ord
blir inneord. Att lägga in ordet Cp är populärt i vissa
delar av vårt land  just nu. Några av de här modeorden
är väldigt råa och sårande. Det kan verka tufft och inne
att använda dem. Om vi frågar hur det känns, när någon
blir kallad något elakt, blir svaret  ofta att det inte gör så
mycket. Men, tänk efter, inte är det så vi vill att det ska
vara! Det ska inte kännas olustigt eller tråkigt, bara för
att någon inte tänker sig för och använder trista ord.

Det finns så många ord att välja på, det går att visa
respekt för varandra!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


