Vikingen nr 3 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@vikingarna.nu
Manusstopp för nummer 4 är den 13 augusti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDLEMSAVGIFT FÖR VÅRTERMINEN 2004
Vi saknar medlemsavgiften från ganska många medlemmar denna termin. Det
ställer till flera problem för kåren: ekonomin blir lidande, vissa barn saknar den
försäkring som ingår i avgiften, den som inte har betalat medlemsavgiften är inte
längre aktiv medlem och kan inte följa med på läger mm.

Har du glömt att betala medlemsavgiften, gör det snarast!
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, helst,
eller postgiro 15 41 46 – 5.
Glöm inte att skriva namn, avdelning och födelsedatum vid inbetalning. Annars
vet vi inte vem som har betalat.
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Årets scoutläger går av stapeln i Sjövikstrakten, i den underbara naturen ute på
Lovö. Antalet anmälda barn är ganska OK, men det skulle sitta fint med ett antal
vuxna till. Läs mer om detta på hemsidan.
Lägertiderna blir:
Miniorer måndag 14 juni till torsdag 17 juni
Juniorer och patrullscouter söndag 13 juni till lördag 19 juni
Vi saknar lägeravgiften från en del deltagare. Betala snarast, tack! Läs också
avsnittet om medlemsavgifterna här i Vikingen.
Som ni säkert redan läst på kårens hemsida ställer Lennart upp som lägerchef.
Nu är det fixat, och ni kan lugnt anmäla er som funktionär utan att riskera att
bli tillfrågad om den posten.

Läs mer på kårens hemsida http://vikingarna.nu !

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

SJÖVIK
Eftersom det snart är sommarlov och tillfällena till att få ut
information då blir färre vill vi redan nu meddela:

Sjöviksdagen år 2004 blir den 5 september.
Skriv in detta datum i era kalendrar.
Mer information kommer förstås, men till dess får ni nöja er med att
veta datumet samt att det som vanligt blir en jättetrevlig dag ute på
kårens fantastiska stuganläggning.

Välkomna!
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Till alla vuxna!
Har du tid? Har du energi?
Har du kunskap? Har du vilja?
Scoutkåren Vikingarna har två stora utmaningar framför sig:

Lokalbyte och ledarbrist till hösten.
Lokalbytet innebär att vi, så fort vi skrivit kontrakt på en ny lokal, måste flytta
all vår utrustning och vårt material till denna nya lokal. Vi måste dessutom göra
i ordning denna nya lokal: Städa, måla, fixa till belysning och el, fixa till golven,
få upp ljudplattor i taket, ordna nödutgång, mm, mm.
Vad kan du bidra med? Hör av dig till lokalfogden Lennart på kåravslutningen
eller per epost: lennart@vikingarna.nu
Ledarbrist till hösten är ett alltid återkommande problem.
Under detta scoutår har vi fått ett nytt otroligt bra gäng ledare till vår
miniorscoutavdelning. Till hösten måste vi ha dels fler ledare till våra
juniorscouter, dels skulle vi behöva få igång ännu en miniorscoutavdelning.
Kåren behöver växa, särskilt nu när vi får ökade lokalkostnader, och det kan den
bara genom att ha minst två miniorscoutavdelningar. Har kåren det, kan det
generera en tillräckligt stor juniorscoutavdelning, vilket i sig är grunden för att
få en stor patrullscoutavdelning. En stor patrullscoutavdelning ger möjligheter
till ett seniorscoutlag, basen till nya ledare uppvuxna i kåren.

Visst har du tid, energi, kunskap och vilja!
Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något!
Hör av dig om vad du kan till:
maggan@vikingarna.nu, eller på telefon: 08-540 209 84, 070-542 51 35.
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Kåravslutningen
den

2 juni 2004
Alla scouter med föräldrar, syskon, barn och vänner är välkomna för
att avsluta terminen och scoutåret. Även i år samlas vi vid P-platsen
vid Borgen på Gärdet.
Samling sker kl. 18.30, varefter vi i mindre grupper går ett litet spår
innan vi samlas för den högtidliga delen av avslutningen med
märkesutdelning mm.
Vi rundar av med saft och bullar som vanligt.

Välkomna!
+-+-+-+ -+-+ -+-+ -+-+ -+-+-+-+-+-+-+ -+-+ -+-+ -+-+-+-+-+-+

Nationaldagen
den

6 juni 2004
Alla scouter med föräldrar, syskon, barn och vänner är även välkomna
att delta i festtåget från Kungsträdgården till Skansen.
Samling i allén i Kungsträdgården kl. 17.00 – 17.20, Festtåget avgår
kl. 17.30. Alla som går med i Festtåget kommer in gratis på Skansen,
där reserverade platser finns.
De som har bör ha scoutdräkt denna dag.

Välkomna!
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Sjövik i sommar!
Scoutkåren Vikingarna har, som alla vet, en fin anläggning på Sjövik, som vi kan
vara stolta över.
Sjövik står vanligen tomt under större delen av sommaren. Varför det? Du vet
väl att du som är ledare eller funktionär i Vikingarna har möjlighet att vara där
när det inte finns andra bokningar.
Passa på tillfället och ta en semestervecka i sommar. Lev ett avkopplande liv med
bad, promenader eller vad du bäst trivs med, i en fantastiskt fin miljö.
Vill du göra nytta under tiden, kolla med stugfogden i förväg. Vill du hellre slippa,
ha inte dåligt samvete för det, utan ta dagen som den kommer!
Du som nappar på det här, se till att boka i tid och att även komma överens om
nyckelhämtning i god tid, eftersom det kan vara svårt med kontakterna under
semesterperioden.
Hur bokar man då? På nätet förstås! Prova http://www.vikingarna.nu !
Harald
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Sjöscoutdagen på Skeppsholmen
Lördagen den 24 april 2004 genomfördes Sjöscoutdagen, för andra året på Skeppsholmen.
Det vackra vädret hindrade inte 300 scouter och ledare att komma till Skeppsholmen. Tävlingens 6
kontroller på vardera bana var utplacerade runt Skeppsholmens kajer, med en avstickare till
Kastellholmen. 300 scouter tävlade om de åtråvärda vandringspriserna Plätten, för juniorscouterna,
och Ankaret, för patrullscouterna. Årets kontroller innehöll allt från organisation, knopar, navigation,
båtens delar, väder till sjukvård.
I årets upplaga av tävlingen deltog även gäster från norr, nämligen Gävle kyrkliga scoutkår.
Från Finland deltog scoutkåren Pojkarna och Åbo Vildar. Och från Åland kom Vårdkasarnas
Scoutkår och Finnströms sjöscouter.
På plätten tävlade 13 avdelningar, och en utom tävlan. Plätten vanns av avdelningen Riggen från
Saltsjöbadens sjöscoutkår med 289 poäng, tätt följd av Rovdjuren från Gävle Kyrkliga Scoutkår på
286 poäng.
På ankaret tävlade 31patruller om att försöka roffa åt sig det hedersamma vandringspriset. Ankaret
vanns av patrull Bally Hoo från Saltsjöbadens sjöscoutkår med 316 poäng, två kom Åbo Vildar med
287 poäng. Från Vikingarna deltog Ormen Långe, som kom på en hedrande 18:e plats med 212 poäng
samt Ormen Korte på en hedrande 21:a plats med 203 poäng
Ett stort grattis till alla tävlande avdelningar respektive patruller, som var ute under lördagen.
Tävlingsledningen tackar för stort engagemang och intresse från alla baskontrollanter och övriga, som
såg till att det blev bra tävling. Hoppas att vi ses vid nästa års tävling.
Hälsningar Peter
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Scouternas Dag i Grimstaskogen
Scouternas dag var en rolig och spännande upplevelse, både för miniorbarnen och oss ’nya’ scouter
som inte varit med på liknande upptåg tidigare.
I strålande solsken gav vi oss iväg från scoutlokalen, på väg mot tunnelbanan som skulle ta oss till
markerna i Vällingbyområdet.
Barnen var jätteladdade, tränade knopar på vägen och hade mycket ’spring’ i benen.
Scouternas dag hade i år som tema Pelle Svanslös, och vi fick höra många katter jama där i skogen.
Vi hade karta med oss och gick alla tillsammans en bana med 5 kontroller.
Vid varje kontroll fick barnen patrullvis utföra olika uppgifter. Det var bland annat knopar, ätliga och
giftiga växter och kast med livlina. Barnen fick testa sina kunskaper men även lära sig nya saker av de
funktionärer som befann sig på kontrollerna.
Vi lärde oss två ’nya’ knopar att öva på: lärkhuvud och engelsk säckknop.
Barnen var jätteduktiga och kom totalt på 12e plats av 50 deltagande lag.
Vi smackade i oss vår medhavda matsäck med god aptit, njöt av det varma, somriga vädret och alla
var nöjda och glada när vi ropade Vikingarnas kårrop där på ängen bland alla andra scouter !
Men lite otåliga och ivriga var vi på att tävlingen snart skulle vara över, för vi skulle vidare ut till
Sjövik på övernattning med segling och annat skoj !!
Vid pennan // Eva Svartz – miniorledare Sleipner
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Presentationer
Från och med detta nummer av Vikingen kommer vi att låta scoutkårens olika funktionärer
presentera sig. Många vet hur personerna på de olika posterna ser ut, och ibland vad de heter.
Men vilka är de, vad har de för scoutbakgrund mm.
Först ut på banan är Kårordföranden, Ko, och vice Kårordföranden, vKo.
Kårordförande
Jag heter Margareta Wångby, men de flesta känner mig som ”Maggan”. Jag började som
scout 1968 i Mälarhöjden. Där var jag sista kullen blåvingar, som det hette innan det blev
miniorer. Vi flyttade till Kungsängen där min mamma var med och startade Tibble Sjö. Där
blev jag ledarassistent och efter det ledare. 1981 började jag i Vik ingarna som ledare och har
varit med här sedan dess. Jag har varit ledare för minior-, junior-, patrull- och seniorscouter. I
kåren har jag varit med i styrelsen till och från under årens gång. Jag har varit båtfogde då vi
hade två kölbåtar och nu är jag ordförande. Jag har även varit ansvarig för en del sommarläger
och varit ledarvårdsman. Jag har jobbat på Vässarö i Fladan med segling under några somrar.
Jag har också jobbat på lägerskolor på Vässarö.
Jag har två barn, Emil och Jakob, som är 7 och 10 år. Min man heter Anders och vi bor i ett
radhus i Åkersberga. Jag har jobbat som charkansvarig i butik. Jag har även jobbat med
seglarläger på heltid och utbildat barn och vuxna i segling. Tyvärr så har jag ett dåligt knä
som jag har opererat 11 gånger så nu är jag sjukpensionär på halvtid.
Du som har frågor eller synpunkter på vad det än är, kontakta mig via e-post
maggan@vikingarna.nu, eller på telefon: 08-540 209 84, 070-542 51 35.
Vice Kårordförande
Jag heter Peter Möller och har varit scout sedan 1958.
Jag började som vargunge i scoutkåren Vikingarna hösten 1958, i den lokal, som vi nu måste
lämna.
Efter ett par år som vargunge flyttades jag upp till Avd. Sjöfåglarna, som hade sin lokal i
gamla Lv3:s lokaler på Karlavägen 108, där idag hela det stora Garnisonen ligger, närmast
Oxenstiernsgatan.
Efter ett uppehåll på ett år under militärtjänst återkom jag till kåren och blev ledare på en
avdelning. Jag har både varit miniorscoutledare och patrullscoutledare samt seniorscoutledare.
Under flertalet år har jag också varit ordförande i scoutkåren, stugfogde, båtfogde mm.
I dagsläget är jag vice ordförande som tillsammans med Margareta Wångby (ordf), som
försöker driva kåren så bra som möjligt i rätt riktning.
Jag har också arbetat på Vässarö (Stockholms Scoutdistrikts förnämliga anläggning i
Öregrunds skärgård), som kock i köket där under två somrar.
Jag har också varit kursledare på Vässarö under den sk. Familjehelgen 1993.
Har sedan 1996 varit tävlingsansvarig för Stockholms Scoutskeppslags stora tävling
Sjöscoutdagen, som avhålles varje år någon helg i mars eller april.
Har också under ett antal år varit lägeransvarig för kårens olika läger.
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