Vikingen nr 4 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 18 november 2005.
------------------------------------------------------------------------------------------------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 efter terminsstarten, dock senast 30 september
resp. 28 februari.
Glöm inte att skriva namn, avdelning och födelsedatum vid inbetalning. Annars
vet vi inte vem som har betalat.

När webmaster var en liten scout (och det var länge sedan!) fanns redan

Sjöviksdagen
Alla kom dit och det var ett liv och ett kiv!
Den finns fortfarande, och i år blir det

söndag 18 september från kl 1000
Alla kommer väl dit även nu?

Program

Tid

Spår med scouthistorik
Segling
KM i terränglöpning
Lunch vid sjön
Husesyn
Livlinekastning
Bildvisning
Avslutning

Från 10
Hela dagen
Start kl 1115
Ca kl 12
Hela dagen
Hela dagen
Hela dagen
Ca 1530

Ta med
Ombyte
Skor att springa i och ombyte
Lunchmat, grillkorv går bra

Sjöviksdagen är dagen då alla Vikingar, gamla som nya, tillsammans med föräldrar, barn,
syskon, släkt och vänner träffas ute vid scoutkårens stugor på Lovö.
Speciellt välkomna är ni som aldrig varit vid Sjövik tidigare. Passa på att ta med hela
familjen och bekanta er med vår fina anläggning och prata med ledare, scouter och föräldrar.
Med bil åker ni till Lovö kyrka varifrån det sedan finns skyltar. Parkering sker vid Lundabadets parkering. Se kartskissen, som även finns 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.

Välkomna söndag 18 september kl 10.00 – 16.00

Färdskiss från Drottningholm till Sjövik:

x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x

Sådana här skyltar har vi
inte ännu, men kommer ni
tillräckligt många skaffar vi
till nästa år.
Lennart

Så var vi där
igen! Varje
Sjöviksdag
föregås av en
jobbdag!

Ja, så det faktiskt!
Sjöviksdagen är i år söndag 18 september. För att förbereda den och få en del jobb gjorda är
det jobbdag på Sjövik lördagen innan, 17.9. Som alltid finns det saker 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 kunna hugga ved,
byta en hängränna och få en del andra jobb gjorda.
Som vanligt: Ju fler vi är desto mer får vi gjort (och desto roligare blir det …!). Trevlig
samvaro på lördagskvällen 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:
? Vi börjar lördag morgon. Du som vill komma ut fredag kväll gör det i egen regi.
? Kåren bjuder på lunch och middag.
? Samordna gärna transporter.
? Ta med arbetskläder för målning och/eller utebruk (glöm inte handskar!), vill du så ta med
verktygslådan.
? Anmäl dig senast onsdag 14 september (i form av vilka måltider du vill vara med på) till
harald at vikingarna.nu (byt ”at” mot ”@”, 08-367770 eller 070-6294328.

Alltså: Välkommen!
Harald Kuntze, stugfodge
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