Vikingen nr 2 2005
Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år.
Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit
med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in med ett bidrag. Saknar
du någonting efter en övernattning eller en kåraktivitet, eller kanske har du hittat
något som söker sin ägare, skriv några rader.
Skriv till: Scoutkåren Vikingarna c/o Lennart Holm, Skyttens Gata 560, 136 61
Haninge eller e-post till lennart@vikingarna.nu.
Manusstopp för nästa nummer är 13 maj.
------------------------------------------------------------------------------------------------Kårordförande och kontaktperson för nyanmälningar:
Margareta Wångby, tfn 08-540 209 84
Redaktör för tidningen Vikingen samt lokalfogde:
Lennart Holm, tfn 08-745 01 86
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften till scoutkåren är 400 kronor per termin för första betalande
medlemmen i familjen. Avgiften för familjens övriga betalande medlemmar är
200 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 snarast dock senast 28 februari resp. 30 september.
Glöm inte att skriva namn, avdelning och födelsedatum vid inbetalning. Annars
vet vi inte vem som har betalat.

Trädfällarhelg på Sjövik
2 – 3 april

Så var det dags igen! För
fjärde året i rad vi åker till
Sjövik och fäller träd. I år blir
det lite senare, men i skrivande
stund ligger snön fortfarande
djup. Liksom tidigare år finns
det tillräckligt mycket att göra
för att hålla oss sysselsatta
hela helgen.
2 – 3 april (helgen efter påsk)
är det dags. Den här gången har
vi fått lite ”hjälp” av Gudrun,
som fällde en stor gran
nedanför flaggstången. Vad som återstår är att kapa och bära upp stammen och att
snygga till stubben.
I övrigt blir det ungefär som vanligt. Vi ska gallra lite till 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 blir också bli en del ris att elda. Får
vi tillstånd i tid kommer vi att borra i berget för den nya jollebryggan medan isen ligger.
Som alltid gäller det att ju fler vi är desto mer får vi gjort och desto roligare blir det. Trevlig samvaro på
kvällarna är en bonus, passa på att prata ihop dig med dina ledarkompisar och dem du ännu inte känner
…!
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
• Senast tisdag 29 mars, men helst tidigare, vill jag veta att du kommer. Tala om vilka
måltider du vill vara med på, till harald@vikingarna.nu, 08-367770 eller 070-6294328.

Alltså: Välkommen!
Harald Kuntze, stugfodge

KM i livlina 2005
Den 8 februari samlades en tapper skara i Tessinparken för att mötas i ädel
tävlan i KM i livlina. Det var en lagom (?) kall och mysig kväll. Alla var tända
till tusen för att få visa, och mäta, sina livlinekastarkunskaper.
Resultatet av tävlingen blev:
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Miniorscouter pojkar
5 meter
David Svartz
Olof Tydén
Peter Priklonsky
Gustaf N
Jacob von Quanten
Marcus Ahlstrand
Marcus Person Neves
Erik Bengtsberg
Filip Schultzberg
Gustaf Tivelius
Oskar Arnbom
Jonathan Rabe
Linus Otte
August Karlsson
Carl Wirén
Casper Johansson
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Vuxna herrar 9 meter
Tommy Nilsson
Carl Tivelius
Harald Kuntze
Hans Arnbom
Per Hult
Patrik Ahlstrand
Lennart Holm
Peter Möller
Bengt Ström
Lennart von Quanten
Gunnar Karlsson
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Miniorscouter flickor
5 meter
Rosanna Lindmarker
Alice Ström
Sara Redén
Ebba Sjöholm
Annika Toll
Matilda Hult
Emma Dahlin
Minna Nordlund
Lydia Rheborg
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Juniorscouter Pojkar
7 meter
Joakim Spennare
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Patrullscouter Pojkar
7 meter
Jonathan Ekholm
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Vuxna damer 9 meter
Marie Wasting
Eva Svartz
Eva Bengtsberg
Margareta Wångby
Anita Redén
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2-3 april
10 april
16 april
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23 april
26 april
2 maj
13 maj

Trädfällarhelg på Sjövik
Öppet hus i scoutlokalen Värtavägen 33
Sjöscoutdagen
Lägermöte
Scouternas Dag
KS
Vårstädning
Manusstopp Vikingen

Omkast.
10
9

Öppet hus i scoutlokalen!
Söndagen den 10 april 2005 kl. 14.00 – 17.00
är det öppet hus i vår fina scoutlokal, Värtavägen 33.
Vad kommer att ske?
Du kan: få se lokalen lite grundligare än vanligt (scouter brukar bara se stora
rummet, föräldrar entrén), prata med ledare och funktionärer på scoutkåren, få
svar på dina frågor (så gott vi kan, resten får du svar på senare), fika lite (man
blir törstig av att prata), se om det är något du kan bidra med, mm mm.
Vilka är bjudna?
Alla som har intresse av någon av ovanstående punkter, dvs. scouter (såväl små
som stora, aktiva som inaktiva), föräldrar, syskon, blivande scouter, boende i
huset, m.fl.

Hjärtligt välkomna!
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Vårstädning!
Varje vår hjälper Östermalms olika föreningar till med att vårstäda parker och
grönområden inom stadsdelen. Scoutkåren Vikingarna har varit med de senaste
årtiondena. Bortsett från att vi får möjligheten att göra det lite finare i våra
omgivningar, ger det dels scouterna an chans att öva praktisk naturvård dels ger
det scoutkåren lite välbehövliga pengar.
Vår städdag denna gång blir måndagen den 2 maj.
Vi samlas vid scoutlokalen kl. 18.30, och håller på till c:a 19.45.

Alla är välkomna att göra en flerfaldigt god gärning!
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Efterlysning!
Vi behöver fortfarande ett förråd i närheten av vår scoutlokal. C:a 10-15 kvm,
mycket låg hyra och tillgänglig dygnet runt. De förslag vi fått har tyvärr inte
passat in på behoven. Vet du något, kontakta Lennart, lennart@vikingarna.nu.

Scoutkåren Vikingarnas badeftermiddag
Lördagen den 12 mars 2005 hade kåren sin badeftermiddag, med KM i simning.
En kär gammal tradition som efter ett par års uppehåll äntligen blev av igen. Vi
var c:a 45 personer på plats på GIH-badet, varav flera deltog i KM.
Resultaten blev:
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Miniorscouter pojkar, 25 m
Erik Bengtsberg
Peter Priklonsky
Linus Otte
Gustaf Tivelius
Casper Johansson
August Karlsson
Jonathan Rabe
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Miniorscouter flickor, 25 m
Annika Toll
Alice Ström

23,0
37,6
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Juniorscouter pojkar, 25 m
Patrik Mialkovic

34,4

1

Juniorscouter flickor, 25 m
Josefin Ogesten

26,8

1,39,4
1,51,4

1,04,0
1,11,0
1,15,1

Patrullscouter pojkar, 50 m
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Jonathan Ekholm
Robert Henriques

55,7
1,16,7
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Seniorscouter pojkar, 3x25 m
medley
Paul Nyrén
Vilhelm Belius
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Vuxna pojkar, 3x25 m medley
Carl Tivelius
Patrik Brising
Harald Kuntze
Knut Rabe

1,10,5
1,20,0
1,21,9
1,50,0
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Vuxna flickor, 50 m
Eva Svartz
Margareta Wångby
Eva Bengtsberg

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

Sjöscoutdagen 2005-04-16
Vad är Sjöscoutdagen för någonting?
Jo, en tävling som Scoutkåren Vikingarna har varit medarrangör för i åtta år.
Årets tävling går även den i marin miljö på den bästa platsen i staden, tycker vi som arrangörer, Skeppsholmen
och Kastellholmen. Tävlingsbanan består av 6 stycken kontroller på vardera banan, en för juniorscouter och en
för patrullscouter.
Vilka är det då som tävlar? Jo, det är sjöscoutkårer från hela stor Stockholm, som tillsammans kalls för
Stockholms Scoutskepplag. Dessutom kommer det scouter från vårt kära grannland i öster, Pojkarna Åbo och
Åbo vildar, (Scoutkåren Vikingarnas vänkårer) att delta.
Passa på tillfället att komma ut till Stockholms fina maritima miljö och se vad barnen gör på denna tävling. Ta
med vänner och bekanta, det finns mycket att titta på, bl.a. är Moderna Museet (öppet igen efter reparation, och
det är gratis inträde), Skeppsholmsgården med båtbyggeri mm. Dessutom är Shamrock öppen, så att man kan gå
ombord och titta på ett riktigt segelfartyg.
Passa på tillfället att samtidigt göra ett besök på Stockholms Briggen. Hon kommer att sjösättas den 27 augusti
med stor pompa och ståt, och med Kronprinsessan Viktoria som gudmor.

SCOUTKÅREN VIKINGARNA
inbjuder till:

SOMMARLÄGER
På Vässarö 2005
Miniorscouter 10-13 augusti
Junior och patrullscouter 6-13 augusti

Äventyret börjar: Vi träffas alla på bussterminalen vid Tekniska
Högskolan/Östra Station. Junior och patrullscouter lördag den 6
augusti och miniorscouter onsdagen den 10 augusti på morgonen för
gemensam busstransport.
Bussresan tar ca 2,5 timme.
Väl framme vid Ellan (Singö) kommer vi att åka båt ca 20 min för att
komma till vår äventyrsö – Vässarö.
Lägerbeskrivning: Årets sommarläger kommer att gå av stapeln på
Vässarö, beläget ca 14 mil NNO om Stockholm – ungefär mitt emellan
Grisslehamn och Öregrund.
Vässarö omfattar ungefär 100 mindre öar och kobbar i skärgården.
Vi kommer att tälta tillsammans på vackert belägna ängar. Vi lagar
och äter vår mat utomhus.
Under lägret kommer vi att hitta på en massa saker, men
huvudsyftet är att vi ska ha roligt tillsammans.
Hemresa: Efter några dagars spännande lägerliv beger vi oss alla
hemåt. Barnen hämtas av föräldrarna vid bussterminalen Östra
Station/Tekniska Högskolan lördag den 13 augusti.
De föräldrar som önskar hämta sina barn vid bryggan Ellan (Singö)
meddelar detta till avdelningsledare.
Anmälan och betalning: Lägeravgiften 900 kr för miniorscouter och
1500 kr för junior och patrullscouter skall vara insatt på kårens
bankgirokonto 5671-9370 (helst) eller postgirokonto 15 41 46-5.
Senast 29 maj. Ange på inbetalningskortet barnets namn, samt vilken
avdelning ni tillhör.
Lägeranmälan lämnas till din avdelningsledare senast den 7 april.
Om lägeravgiften är ett problem, tag kontakt med Maggan (se nedan)

Övrigt: Utrustningslista samt fortlöpande information får du via vår
hemsida eller av dina avdelningsledare.
Om du har frågor, ring gärna Maggan tel: 08 – 540 209 84 eller 070542 51 35.

www.vikingarna.nu
www.stockholm.ssf.scout.se/vo/
Jag anmäler ___________________________ till scoutläger på Vässarö

Förälder underskrift_____________________________

OBS: LÄMNAS SÅ SNART SOM MÖJLIGT TILL AVDELNINGSLEDARE.
Senast 7 april.

