Vikingen nr 4 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 annons om detta.
Sänd då det till Scoutkåren Vikingarna, Peter Möller, Kidvägen 29, 187 54 TÄBY, eller faxa
på telefon 510 517 59, eller mail till moller.peter@hemel.nu senast 1 vecka innan.
Manusstopp till "VIKINGEN"
Nr 5, 2003 utkommer den 10 oktober.
___________________________________________________________________________

Notiser
"KÅRENS HEMSIDA"
Gör gärna ett besök kårens egen hemsida med adress http://viking.beash.net
Där kan Du hitta massor av information om kåren, Sjövik och även länkar till andra, t ex
Våra vänkårer i Finland mm.

"SOMMARLÄGER 2003"
Scoutkåren var på läger under vecka 31.
Årets distriktsläger hette "ELDORADO" 26 juli - 3 augusti och var ett gyllene läger, som
kåren deltog i med ca 45 - 50 personer, samt även några deltagare från ÅBO.
I direkt anslutning till att distriktslägret slutade så startade ytterligare ett läger, då för enbart
seniorer och äldre med namnet "BOOMERANG" 4 augusti - 10 augusti. Där var kåren
också representerad med ett antal personer.

"NATIONALDAGEN 6 juni"
Vid årets Nationaldagsfirande med festtåg från Kungsträdgården, deltog 14 personer, som
sedan fick sitta på den gamla Sollidenscenen och titta på allt uppträdande. Jan Stigell och
Peter Möller stod i fanborgen invid den provisoriska uppbyggda scenen. TV hade även i år
glömt att filma fanborgen under direktsändningen, som man utlovade att så skulle ske.
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MEDLEMSAVGIFT FÖR HÖSTTERMINEN 2003

Medlemsavgiften till scoutkåren är 300 kronor per termin.
Familjer med flera medlemmar i scoutkåren erhåller en viss rabatt:
! Avgiften för första betalande medlemmen är 300 kronor per termin
! Avgiften för övriga betalande medlemmar är 150 kronor och termin
Vuxna passiva, stödjande, medlemmar betalar minst 100 kronor per termin.
Medlemmarna med nedsatt avgift får ingen egen förbundstidning.

INBETALNING
Avgiften sätts in på Scoutkåren Vikingarnas postgirokonto 15 41 46 - 5 eller
bankkonto 51 43-75 31 snarast, dock senast den 31 oktober.
Glöm inte att skriva namn, avdelning och födelsedatum vid inbetalning. Annars vet vi inte
vem som har betalt.

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 att 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
VIKINGARNA
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Jobbdag på Sjövik!

Sjöviksdagen är i år söndag 28 september. Traditionsenligt är det jobbdag på Sjövik
lördagen innan. Som alltid finns det jobb att göra för alla som kommer!
Tanken är att vi ska kunna visa upp ett snyggt och propert Sjövik för alla barn och
föräldrar som kommer på söndagen. Blir vi tillräckligt många kommer vi även att få upp
de hängrännor som fattas och en del andra jobb gjorda.
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 ut på fredag kväll eller lördag morgon
• Kåren bjuder på maten
• Samordna gärna transporter
• Ta med arbetskläder för utebruk (glöm inte handskar!), vill du så ta med
verktygslådan
• Anmälan senast onsdag 24 september (i form av vilka måltider du vill vara med på)
till hke@chello.se, 08-367770 eller 070-6294328.

Alltså: Välkommen!
Harald Kuntze, stugfodge
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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
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Scoutkåren Vikingarnas årliga stora familjedag

Sjöviksdagen
går i år av stapeln
söndagen den 28:e september kl. 11.00 – 16.00
Sjöviksdagen är dagen då alla Vikingar, gamla som nya, tillsammans med föräldrar, barn,
syskon, släkt och vänner träffas ute vid scoutkårens stugor på Lovö.
Här finns det möjlighet att titta på/i stugorna, prata med ledare och andra kårfunktionärer,
pröva på någon scoutaktivitet t.ex. livlina och titta på en del av vår övriga utrustning.
HUR KOMMER MAN TILL SJÖVIK?
Med bil åker ni till Lovö kyrka varifrån det sedan finns skyltar. Parkering sker vid
Lundabadets parkering. Se även kartskissen i Vikingen och på nätet.
Kollektivt åker man T-banan till Brommaplan och byter till buss 323 som avgår kl. 10.35.
Avstigning vid Lovö kyrka där vi möter upp med skjuts till Lundabadets parkering.
Från parkeringen får ni sedan gå en liten tipspromenad fram till Sjövik. Spåret går inte genom
någon oländig terräng, så barnvagnar är det inga problem att ta med.
Kommer ni med egen båt går det också bra.
HAR NI BÅTAR PÅ SJÖVIK?
Jo visst! Och om vädret tillåter sätter vi någon eller några av båtarna i sjön. Ta gärna med
ombyte om du vill ut på sjön, det kan bli blött om baken.
HUR GÖR VI MED MAT?
Var och en tar med det man vill äta under dagen. Om vädret tillåter kommer det att finnas
möjlighet att grilla medhavd korv nere vid sjön.
AVSLUTNING!
Vid 15.30-tiden avrundar vi så Sjöviksdagen med samling kring flaggstången med
prisutdelning, scoutsången mm.

Välkomna söndagen den 28:e september kl. 11.00 – 16.00
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Färdskiss från Drottningholm till Sjövik.
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