Vikingen nr 3 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 någon
övernattning eller liknande. 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.
Manusstopp till "VIKINGEN"
Nr 4, 2003 är den 15 augusti och tidningens utgivningsdag är den 25 augusti.
Nr 5, 2003 är ännu ej fastställt, datum meddelas i nästa nummer.
___________________________________________________________________________

Notiser
"SOMMARLÄGER 2003"
Scoutkåren har för avsikt att under vecka 31 deltaga i Stockholms Scoutdistrikts
distriktsläger på Vässarö i Stockholms Norra Skärgård. Ni har väl inte glömt att anmäla Er
till detta fantastiska läger, som ger Er möjlighet att träffa andra scouter från andra kårer bl.a.
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".

"KÅRENS HEMSIDA"
Scoutkåren har sedan en tid tillbaks en egen hemsida med adress http://viking.beash.net
Tag gärna tillfället i akt och gå in på den och läs mer om vad som händer i kåren framöver,
och vad som hänt den senaste tiden.

SJÖSCOUTDAGEN den 12 april"
Stockholms Scoutskeppslag och Scoutkåren Vikingarna arrangerade för 8:e året "SJÖSCOUTDAGEN". För första gången genomfördes sjöscoutdagen på Skeppsholmen. Det
dåliga vädret hindrade varken ca 400 scouter och ledare eller Kung Carl XVI Gustaf att
komma till Skeppsholmen. Tävlingens sex kontroller var utplacerade runt Skeppsholmens
kajer, med en avstickare till Kastellholmen. 300 scouter tävlade om de åtråvärda
vandringspriserna Plätten, för juniorscouter, och Ankaret i patrullscoutbanan.
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Kontrollerna handlade traditionellt om organisation, knopar, navigation, sjömaning, sjukvård
och livlinekastning.
Under förmiddagen passerade Kungen tävlingsområdet och förhörde sig om innehållet i några
av kontrollerna. Han föreföll mycket road av den "chockskadade" scouten vid sjukvårdskontrollen, som var en del av tävlingen, samtidigt som han tryckte på behovet av kunskaper i
sjukvård. Under prisutdelningen kom Kungen tillbaka till Skeppsholmen och deltog vid
utdelandet av priserna till de tre främsta patrullerna / avdelningarna. Avdelningen
Nordkaparen från Scoutkåren Pojkarna i Åbo vann Plätten och patrullen Anden från
Mälarhöjdens Scoutkår vann Ankaret. Scoutkårens patrullscoutavdelning Långskeppen med
patrullerna Ormen Långe och Ormen Korte placerade sig på platserna 19 och 23 i nämnd
ordning. Stort grattis till Er.
Jag vill passa på att tacka alla de ledare från kåren som var med och hjälpte till i sekretariatet
och annat, så att det blev en bra och trevlig tävling. Jag hoppas att vi ses igen nästa år på
Sjöscoutdagen, för då firar vi 35 år.
Sjöscoutdagen arrangeras årligen av Stockholms Scoutskeppslag före vårens sjösättningar. I
september genomförs sjöscoutseglingarna i samarbete med någon av kårerna i skeppslaget.
Skeppslaget är en sammanslutning av scoutkårer och scoutdistrikt inom Svenska
Scoutförbundet. Under senhösten och i mars kallar skeppslaget till ledarträffar. Dessa
kombineras oftast med inslag av sjö, hav eller marinkultur. Vid ett flertal tillfällen har vi varit
på Studiebesök på Sjö-historiska Museet, där vi efter besöket även haft vårt medlemsmöte, vi
har även varit på ett segelmakeri i Haninge och fått se hur det går till att sy segel, inte minst
till dessa stora segelbåtar som seglar jorden runt..

S/Y BISCAYA
Svenska Scoutförbundet har ett skolskepp, S/Y BISCAYA, som används för kortare och
längre seglingar under sommaren. Man kan också hyra Biscaya över en helg för senior- och
ledarsegling. Som ett led i vår satsning på bra sammanhållning och ledarvård inom kåren
ställde jag oss för tre år sedan i kö för att få en möjlighet att segla med Biscaya.
Nu är det äntligen vår tur, helgen 30-31 augusti. Förmodligen startar vi från och kommer
tillbaks till Vindalsö. Det ingår utbildad skeppare och styrman.
Nu till det lite kluriga. Vi har bara 12 med i besättningen. Alla som har någon befattning eller
funktion i kåren är välkomna att följa med. MAN BEHÖVER INTE KUNNA SEGLA. De
första 12 som anmäler sig till mig kommer med, sedan blir det väntelista.
Anmäl er därför SÅ SNART SOM MÖJLIGT till Maggan, helst på mail maggan.w@home.se
Eller 070 - 542 51 35, 08 - 540 209 84.
Om ni har frågor får ni gärna ringa mig. Mer information om plats och tid kommer under
sommaren.
Saltstänkta scouthälsningar

Maggan
Vice Kårordförande
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Scoutkåren Vikingarna
inbjuder

Scouter, föräldrar, syskon och andra
intresserade
till

Terminsavslutning
Onsdagen den 4:e juni 2003
Vi samlas vid parkeringsplatsen uppe vid Borgen klockan 18.30.
Efter att ha gått ett kort "ljusspår" med tänkvärda ord kommer vi fram till den
plats där vi har ett program med bl.a. märkesutdelning. Dessutom ges
information om sommarens och höstens aktiviteter.
Efter avslutningen bjuder kåren på saft och bulle, vill Du ha något annat så får
Du ta med Dig det själv.
Scoutdräkt obligatorisk för den som har, i övrigt kläder efter väder.

Välkomna!
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SVERIGES NATIONALDAG
Svenska Flaggans Dag
Den 6 juni 2003
DELTAG I FIRANDET AV NATIONALDAGEN
Scoutkåren Vikingarna har som tradition att medverka i firandet
av Nationaldagen och det stora festtåget som går från
Kungsträdgården .
Samling sker i Kungsträdgården klockan 17.00 - 17.25. (OBS tiden) Vi samlas i allén
ungefär i höjd med Karl XII staty.
Festtåget avgår från Kungsträdgården klockan 17.30 och beräknar att vara framme på
Skansen klockan 18.00.
Vid ankomst till Skansen stannar fanförare och tre personer vid Hazeliusgården för att
senare delta i inmarschen vid Solliden. Resten av deltagarna som gått med i festtåget
har reserverade sittplatser på Solliden. I år bygger man en tillfällig scen mot vattnet
Klädsel: Scoutdräkt utan kniv, helst mörkblå byxor/kjol (hela och rena jeans är ok).
Vilka får var med? Jo alla medlemmar, familjemedlemmar mm.
Eventuella frågor besvaras av Peter Möller på telefon 08 - 510 517 59 eller
0709 - 80 13 98
Väl mött i Kungsträdgården den 6 juni klockan 17.00.

STYRELSEN
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55 år senare
Repris på en I-klassfärd
En av scoutings förmåner är att man träffar kompisar ibland för hela livet. Jag har haft den
förmånen! Min kamrat Lars Schierman och jag har haft kontinuerlig kontakt genom hela livet
från scoutmöten, förlovningar, giftermål, barnens födelse och uppväxt till gemensamma resor
och fin samvaro på "äldre dar". Vi gjorde naturligtvis vår I-klassfärd gemensamt, i maj 1948,
ett minnesrik upplevelse.
För ca ett år sedan föddes från en lös idé tanken på att genomföra en "repris" på färden. Från
idé till handling. Den 24 oktober förra året genomförde vi ånyo vår I-klassfärd. Vi cyklade
dock inte den första biten från Essingen, där vi då hämtat våra färduppgifter hos vår
avdelningsledare, till Vendelsö, ca 20 km enkel väg, dvs 40 km totalt. Detta möjliggjorde att
vi kunde genomföra reprisen på en dag i stället för "origi-nalets" 1 ½ dygn. Vi kan så här
efteråt konstatera att reprisen blev en härlig upplevelse.
Baserat på vår gamla loggbok från 1948 startade vi med ryggsäckarna på ryggen vår vandring
i Vendelsö (där jag förresten bor sedan 38 år) med kartan och kompassen i högsta hugg. Även
om mycket har förändrats på 55 år konstaterade vi snart att skogen, alla uppförsbackar, bergen
och vegetationen fanns kvar. Men spänstiga som vi är (vi är ju fortfarande scouter!) trots
något år kvar till 70 år övervann vi naturens hinder, kom fram till Bylsjön, Årsjön, Stensjön,
och Trehörningen, en vandring på ca 15 km stundtals genom obanad terräng. Under
vandringen genomförde vi även repriser av våra I-klassfärds-uppgifter: Bylsjöns bäckar
(avlopp eller tillflöden ?), övernattningsplatsen vid Årsjön (försök att få fisk med hjälp av
medförd nål och tråd. Här fuskade vi lité), rita av utsikten från Sten-sjöns norra strand,
kontrollera hur många sjöar man kan se från triangelpunkten norr om Stensjön, undersök hur
ån mellan Trehörningen och Långsjön enligt kartan kan rinna över ett berg (lösning: grävd
ränna), notera av vandrare kvarlämnade saker i naturen (tyvärr fler än för 55 år sedan).
Vi hade under hela färden tur med vädret till skillnad mot för 55 år sedan då det regnade
större delen. Vi behövde inte heller bära på sovsäckar och tält utan bara dagens mat, så vi njöt
i fulla drag och upplevde den härliga nostalgiska känslan med reprisen samt förmånen av att
fritt kunna vandra i vår härliga natur. Vid middagstid nådde vi så åter Vendelsö, där ett
bastubad inte satt fel och inte heller den härliga middagen tillagad av våra väntande damer.

Arne Sandin
(vargunge -43, nu revisor i kåren)
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Vikingarnas webbplats!

Du vet väl att Scoutkåren Vikingarna numera har en egen webbplats, ”hemsida”? Inte? Då är
det hög tid att kolla in adressen http://viking.beash.net/ och surfa runt lite.
Tanken är att webbplatsen ska spegla vad som har hänt och vad som ska hända, vilka som gör
vad och när dom gör det plus en mängd nyttig information om både det ena och det andra. För
kårens medlemmar finns en lösenordsskyddad del, som innehåller protokoll och andra dokument som inte behöver vara åtkomliga för utomstående. Kan du inte lösenordet, kontakta din
avdelningsledare eller webmaster.
Den är även kårens ”ansikte utåt” och kanske locka nya medlemmar eller hyresgäster till Sjövik.
Du som vill bidra är hjärtligt välkommen. Skicka ditt bidrag till webmaster, tillika ansvarig utgivare, Harald Kuntze (hke@chello.se). Särskilt intressant är det med bilder med tillhörande text,
om saker som hänt i kåren. Det behöver inte (men får gärna!) vara färdiga webbsidor, utan det
är helt OK med fri text.
Ta för vana att titta på webbplatsen minst en gång i veckan så går du inte miste om någon information! Allt som är nytt senaste veckan markeras med en liten röd blinkande skylt:

Harald Kuntze
6

