Vikingen nr 1 2004
Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år.
Redaktör för tidningen är Lennart Holm.
Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du kanske har
varit med om någonting skoj som du vill berätta om. Eller saknar någonting efter
en övernattning eller en kåraktivitet. Skriv till: Scoutkåren Vikingarna c/o
Lennart Holm, Skyttens Gata 560, 136 61 Haninge eller e-post till
lennart.087450186@telia.com.
Manusstopp för nummer 2 är den 17 mars.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDLEMSAVGIFT FÖR VÅRTERMINEN 2004
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 per termin
Vuxna passiva, stödjande, medlemmar betalar, minst, 200 kronor per kalenderår.
Medlemmar med nedsatt avgift får ingen egen förbundstidning.

INBETALNING
Avgiften betalas in på Scoutkåren Vikingarnas bankgiro 56 71 – 93 70 eller
postgiro 15 41 46 – 5 snarast dock senast 1 mars.
Glöm inte att skriva namn, avdelning och födelsedatum vid inbetalning. Annars
vet vi inte vem som har betalat.
MEDLEMSKORT
När medlemsavgiften bokförts på scoutkåren skriver vi ut ett medlemskort.
Detta delas sedan ut av ledarna på avdelningen.

Trädfällarhelg på Sjövik, igen!
En gång är ingen gång. Två gånger är en
gång mer än ingen gång. Tre gånger är en
tradition.
Det blir nu tredje året i rad vi åker till
Sjövik i mars och fäller träd. Liksom tidigare år finns det tillräckligt mycket att
göra för att hålla oss sysselsatta hela
helgen.
Alltså! Helgen 12-14 mars är det dags igen.
Vi ska fortsätta där vi slutade sist: ta bort
ett träd som står i vägen på lekplanen, gallra i skogen mot sjön, förbättra utsikten
från lägerbålsplatsen, 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, det finns säkert några världsproblem kvar att lösa
…!
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 tala om det för mig
?? Anmälan senast tisdag 9 mars, men helst tidigare, i form av vilka måltider du vill
vara med på, till mig på hke@chello.se, 08-367770 eller 070-6294328.

Kom med och skapa en tradition!
Harald Kuntze, stugfodge

Woo-hoo, blir det äventyr och drag under galoscherna i sommar eller?
Har ni sett Camp Malloy på TV? Eller Robinson eller Fångarna på
Fortet eller Farmen?
Temat för sommarens läger är äventyrliga tävlingar för skojs skull. Ni kommer att få uppleva
Sjövik och en hel del där omkring som ni aldrig gjort förut. Varje dag innebär nya utmaningar och
roliga strapatser. Dessemellan träffas vi för måltider, relax, bad och annat. På kvällarna blir det
omväxlande äventyr, fritid och kanske ett disco?
Se till att boka in lägret redan nu! Lägertiderna blir som nedan:
Miniorer måndag 14 juni till torsdag 17 juni
Juniorer och patrullscouter söndag 13 juni till lördag 19 juni
Ledare och funktionärer: Anpassat för var och en under perioden fredag 11 juni till söndag 20
juni plus kanske lite strödagar/kvällar innan lägret.
Kostnaderna har preliminärt uppskattats till:
Minior: 600-700 kronor
Junior och patrull: dryga 1000-lappen
För att förbättra/förenkla vår planering ser vi gärna att ni preliminär anmäler er på mail
scout@brising.se skriv namn och om det är minior/junior/patrull/funk för var och en. Definitiv
anmälan sker nog under april.
Funk ja, vi kommer säkert att behöva hjälp under lägret så har ni vuxna möjlighet att vara med
en eller par dagar vore det toppen, det sker då helt avgiftsfritt. Som funk får man mat och
”husrum” och en massa kul. Det handlar om allt från att hjälpa till med mat och läger sysslor till
att vara med och sköta de olika programpassen. Skriv gärna om ni är bra på/tycker det är roligt
med något särskilt t.ex. segling, växter och djur, reparbeten, orientering, pyssel osv.
Eftersom vi håller till i Sjövikstrakten så är det lätt att hälsa på under lägret, men vill ni göra
det så får ni själva ordna med ev. mat och sånt. Vi uppskattar dock att få förhandsinformation
om era besök.

