Vikingen nr 1 2003
Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4 - 5 nummer per år.
Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande.
Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller
___________________________________________________________________________
Vill ni vara med och fylla kårtidningen med positiva ting. Eller varför inte en liten berättelse om
sommarens läger t.ex. Tycker Du att något är bra? Efterlyser Du någonting från sommarens läger
t.ex. Låt oss då få reda på det, så sätter vi in en blänkare om detta. Sänd då det till Scoutkåren
Vikingarna, Peter Möller, Kidvägen 29, 187 54 TÄBY, eller faxa på telefon 510 517 59, eller
maila till moller.peter@hemel.nu senast 1 vecka innan.
Det kommer under hösten att sättas upp en låda i sekretariatet i lokalen, där man även kan lämna
bidrag.
Manusstopp till "VIKINGEN"
Nr 2, 2003 är den 4 mars, och utgivningsdag den 13 mars
Nr 3, 2003 är den 8 maj, och utgivningsdag den 13 maj
Nr 4, 2003 är inte fastställt ännu
Nr 5, 2003 är inte fastställt ännu
___________________________________________________________________________

Notiser
"SOMMARLÄGER 2003"
Scoutkåren har för avsikt att under vecka 31 deltaga i Stockholms Scoutdistrikts distriktsläger
på Vässarö i Stockholms Norra Skärgård. Mer information kommer senare till alla scouter och
övriga intresserade.
Årets distriktsläger heter "ELDORADO" ett gyllene läger.
I direkt anslutning till att distriktslägret slutar startar ytterligare ett läger, då för enbart seniorer
och äldre med namnet "BOOMERANG".

"KOMMANDE PROGRAM OCH AKTIVITETER"
Under helgen den 7 - 9 februari kommer kårens patrullscouter att ha en vinterövernattning på
Sjövik.
"Redaktionen önskar er en trevlig och mysig övernattning", kanske med lite skidåkning fram till
Sjövik, som på den gamla goda tiden, när man tog bussen från Fridhemsplan ut till Lovö kyrka,
där man spände på sig skidorna och skidade över åkrar och ängar, för att så småningom komma
fram till stugan.
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Den 20 februari kommer Kårmästerskap i livlina att gå av stapeln någonstans där det finns is.
Inbjudan kommer längre fram i detta nummer.

MEDLEMSAVGIFTER FÖR VERKSAMHETSÅRET 2003-01-13

AVGIFTENS STORLEK
Medlemsavgiften är 300 kronor per termin.
Familjer med flera medlemmar i kåren erhåller viss rabatt:
Medlem nummer 1 erlägger en avgift på 300 kronor
!
Medlem nummer 2 erlägger en avgift på 150 kronor
!
Medlem nummer 3 erlägger en avgift på 150 kronor
!
Vuxna passiva (stödjande medlemmar erlägger 100 kronor per termin.
Medlemmarna med nedsatt avgift erhåller ingen förbundstidning.

INBETALNING
Avgifter sätts in på Scoutkåren Vikingarnas postgirokonto 15 41 46 - 5 snarast efter
terminsstarten och helst före den 1 mars, dock senast den 30 april, respektive
den 1 oktober, dock senast den 30 november.
Var noga med att på inbetalningskortet ange medlemmens namn och personnummer,
samt vilken avdelning han/hon tillhör.

MEDLEMSKORT
I samband med att avgiften bokförts på kåren skriver vi ut ett medlemskort. Detta delas sedan
Ut av avdelningsledaren snarast efter betalning.

KÅRROPET
En liten sammanhållande länk för oss i kåren utgör vårt kårrop. Vi vill därför att alla
Kårmedlemmar skall kunna det, så at vi vid lämpliga tillfällen kan samlas och ropa i kör:

VIKINGAR på härnadståg
Plöjer ofta havets våg
Ingenting vår glädje dämpa
Därför alltid glatt vi kämpa
VIKINGRNA
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ETT GYLLENE TILLFÄLLE ATT PLANERA ETT GYLLENE LÄGER
Välkommen till scoutlokalen torsdagen den 20 februari klockan 20.00.
Inbjudan gäller alla som vill vara med på ett hörn och alla som vill ha kul hela tiden.
Föräldrar, ledare, seniorer och övriga lägerintresserade!

KM i Livlina
Nu har Du chansen att utmana dina kamrater i livlinekastning i
Scoutkåren Vikingarnas kårmästerskap

Torsdagen den 20 februari 2003
Klockan 18.30
Samling utanför lokalen
Miniorer kastar 6 m
Juniorer kastar 8 m
Patrullscouter kastar 10 m
Seniorer och ledare kastar 12 m
Damer och herrar tävlar för sig,
om det inte är för få deltagare i någon klass.

Hjärtligt välkomna
Karita Holm-Wallin
Tävlingsledare
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Inga nya scouter till hösten.
Om inte…
Det kan räcka med en så enkel färdighet som att sy i en knapp. Eller att tända en
lykta på ett säkert sätt. Eller bara att vara vuxen. Och närvarande. Vi pratar om att
vara scoutledare, som inte är så avancerat som många tror. Man behöver inte kunna
slå upp ett tält alldeles själv, och man behöver inte jaga mat i naturen som deltagarna
i Robinson. Det räcker med att tro på scouting som idé. Tro att scouting har något att
lära ett nutidsbarn som ofta lever långt från sjö och hav, skog och mark.
Till hösten kommer två av våra duktiga ledare på Vikingarna att studera på annan ort
och kan inte vara hos oss som ledare. Det innebär att vi har två ledare mindre till
hösten, och inga som "står på tillväxt". Om inte du kan tänka dig att växa…
Vi hjälper alla vuxna som har en gammal scoutådra eller skulle kunna tänka sig att gå
en av scoutdistriktets nybörjarkurser i scouting.
Tydligare än så här kan vi inte bli. Vi behöver dig om det ska bli en miniorgrupp till
hösten. Vi behöver föräldrar som förstår barnens värld, några vuxna som själva vill
ha lite kul. Du kommer garanterat att få vårt stöd, och du behöver aldrig vara helt
ansvarig själv. En hel kår blir dina vänner, några blir dina avdelningskamrater.
Är du det minsta nyfiken, kom på vår informationsträff den 3 februari år 2003, så
pratar vi om saken. Du binder dig inte vid någonting. Vi kommer att berätta om vilka
kurser som finns, och vi kommer att svara på alla tänkbara frågor.

Välkommen på vuxenmöte
i scoutlokalen den 3 februari kl 18!
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Trädfällarhelg på Sjövik!

Förra vintern planerade vi in en trädfällarhelg i mars för att det skulle vara så bra att
släpa stockar i snön. Tack vare detta försvann vintern redan i januari och vi fick en fin men
ack så grön helg. Det blev ändå massor av nyttigt jobb gjort!
Skam den som ger sig! Helgen 7-9 mars är det dags igen. Vi ska ta bort några träd som
står i vägen på lekplanen, gallra i skogen mot sjön, hugga upp den gamla veden i vedboden
och ersätta den med nysågad ved från traven utomhus och till sist kapa upp de fällda
träden till en ny trave. Det lär också bli en del ris att elda. Får vi tid gör vi lite annat jobb,
men det är inte huvudsysslan.
Som alltid gäller den vanliga sanningen, att ju fler vi är desto mer får vi gjort (och desto
roligare blir det …!). Trevlig samvaro på kvällarna är inte heller fel.
Just DU (ledare eller förälder, aktiv eller passiv, supporter eller annat, m a o ALLA) som
kan bidra, är därför välkommen.

Det här är vad som gäller:
• Kom med hela helgen eller delar av den
• Kåren bjuder på maten
• Samordna gärna transporter
• Ta med arbetskläder för utebruk (glöm inte handskar!), vill du så ta med verktygslådan
• Har du tillgång till motorsåg eller elkedjesåg så gör det inget
• Anmälan senast torsdag 6 mars (i form av vilka måltider du vill vara med på) till
hke@chello.se, 08-367770 eller 070-6294328.

Alltså: Välkommen!
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Harald Kuntze, stugfodge

Roliga scoutkurser för vuxna
Anmäl dig till scoutledare i kåren! Eller ring Anita Sjöman för mer
information, tel 073-625 83 28.
Allmän ledarutbildning, junivecka
Kan du tänka dig att vika en vecka i juni för att ha kul med andra vuxna, som också
är eller kommer att vara ledare på någon av Stockholms scoutkårer? Anmäl till
ledarkurs på Vässarö i Roslagen. Oslagbar upplevelse på sommaren. Trevlig
förberedelse för ideellt arbete vintertid.
Allmän ledarutbildning, familjeläger
Du får grundläggande ledarutbildning tillsammans med andra ledare i
stockholmsdistriktet - med din egen familj runt omkring dig om du så önskar. Medan
du går på kurs tar lägerledare hand om dina familjemedlemmar. Aktiviteter både för
barn och vuxna. Kursveckan genomförs på Vässarö i juli.
Allmän ledarutbildning på sjön
Kombinera ledarutbildningen med en segling till distriktets läger på Vässarö i juli, så
får du scouting serverad ur alla perspektiv. Praktik, teori, ideologi och upplevelser
varvas under en hel sommarvecka.
Allmän ledarutbildning, tre helger på ett år
Vill du dela upp din ledarutbildning i tre delar, utan att vika en hel vecka finns det en
specialanpassad kurs för vintersäsongen. Kursen börjar med en förträff i november
och fortsätter med en helg i januari, en helg i mars och en avslutande helg utomhus i
maj. Ett sätt att få många nya vänner.
Foto från grunden
Ett sätt att träffa scouter och ledare från andra kårer är att gå på fotokurs arrangerad
av Södertörns scoutdistrikt. Motiv, ljus, avstånd m.m. behandlas under en kurskväll i
april.
Hantverk
Redan i mars hålls en hantverkskurs i kniv och yxa. Och i juni hålls ett helt
veckoläger i valfritt hantverk, på Vässarö. På kursen i mars får du lära dig att
använda kniv och yxa till mer än att tälja barkbåtar och hugga ved. I kursen ingår
också hur man lär scouter att hantera kniv och yxa. Bara till avdelningskvällar i den
egna scoutkåren. Under juniveckan kan du välja smide, garvning, säckpipebygge,
mässing, brons, björk eller täljning.
Internetscouting
Du som vill lära dig att sköta hela eller delar av kårens hemsida från den egna datorn,
gå på scoutkurs! Huvudsyftet är att kunna skapa en hemsida som är enkel att
uppdatera och utöka. Kursen är uppdelad på tre kvällar i mars.
Matlagning på läger

6

Vad behöver man kunna för att laga mat på till hungriga barn på scoutläger? Här får
du lära dig vad man bör tänka på för att beräkna mängder, vilken mat en laktos- eller
glutenintolerant person kan äta och hur man gör allsidig mat som smakar mums i
naturen.
Navigation
Har du Förarintyg och kan tänka dig att gå vidare tillsammans med scouterna,
välkommen på kurs under några söndagskvällar. Kursen avslutas under en
övningshelg på Vässarö framåt våren.
Scouting från grunden
Den ena grundkursen hålls torsdag 27 mars + söndag 30 mars och är fylld av
praktiska övningar med surrning, eldning, livlina, knopar, vedhuggning m.m.
Den andra grundkursen hålls i höst, den 4-5 oktober och har som enda
förkunskapskrav att man ska kunna slå en råbandsknop. Passa på!
Sjukvård
Om du lär dig att göra ett tryckförband, sätta på ett bandage och hur man gör
hjärt/lungräddning är du ganska väl utrustad för att vara ledare på ett läger - och
avdelningsledare. Kursdag 19 februari.
Täljning
Sista helgen i augusti hålls en täljstämma ute i naturen, i egna tält. Perfekt fritidsnöje
för dig som gillar att arbeta med kniv och yxa. Här sker utbyte av idéer, kunskaper
och erfarenheter, som sedan kan överföras till scoutgrupperna på kårnivå.
Överlevnad
Den här kursen är inte så dramatisk som titeln antyder. Här får ledare lära sig lära ut
överlevnad till scouter på avdelningar. Programmet innehåller både teoretiska pass
om hur barn fungerar i olika åldrar, hur de påverkas av vätskebrist, lågt blodsocker
och kyla. Kursdag söndagen den 30 mars från morgonen.
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