Vikingen nr 3 2006
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 ännu inte bestämt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsavgiften till scoutkåren Vikingarna
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 medlemmar (s.k. stödjande medlemmar) betalar, minst, 200
kronor per kalenderår.
Ledare på avdelning samt övriga funktionärer i scoutkåren betalar ingen avgift,
d.v.s. är avgiftsbefriade. Dessa får förstås betala medlemsavgift om de så vill.
På grund av ändringar av avgifterna till Svenska Scoutförbundet kan
medlemsavgiften för höstterminen 2006 komma att höjas.
Medlemmar med nedsatt avgift får ingen egen förbundstidning, gäller dock inte
ledare och funktionärer som alltid får tidningen.

Inbetalning av avgiften:
Avgiften betalas in på Scoutkåren Vikingarnas bankgiro 56 71 – 93 70
(eller på plusgiro 15 41 46 – 5) snarast efter terminsstarten,
dock senast 28 februari resp. 30 september.
Glöm inte att skriva namn, avdelning och födelsedatum vid inbetalning.
Annars är det svårt att veta vem som har betalat.
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Scouternas Dag
Bilrebusjakt, Inställt, nytt datum kommer
Trädfällarkväll, se separat inbjudan
Städa Djurgården med Kungen
Trädfällarkväll, se separat inbjudan
KS
Nationaldagen
Sjöviksjobbarkväll
Sjöviksdagen med terminsavslutning
Sjöstjärnan, scoutläger för jsc och äldre
Miniorscoutläger på Sjövik

21 maj och 6 juni
Dessa två datum, som båda finns i terminsprogrammet ovan, har ett gemensamt:
Kungen.
21 maj är det den sedan ett antal år traditionella städningen på Djurgården
tillsammans med Kungen. I år är det delar av Norra Djurgården som piffas upp.
Samling kl. 15.00 vid Borgen. Några av scoutkårens ledare kommer att finnas på
plats. Vi kommer som vanligt att tilldelas en yta som vi gemensamt städar. Efter
någon timmes städande avslutas aktiviteten med korvgrillning och mingel.
6 juni är det Sveriges Nationaldag. Som vanligt ska vi gå med i festtåget från
Kungsträdgården till Skansen, med musik och vajande fanor.
Samling bakom stora scenen i Kungsträdgården kl. 17.10.
På Skansen väntar bokade platser för oss som gått med i festtåget.
Det TV-sända programmet, med bl.a. Kungen, är slut vid 20-tiden.
OBS! Gratis inträde på Skansen för alla festtågsdeltagare!
Välkomna på båda aktiviteterna
Kårstyrelsen

Intresserad av scouttävlingar?
Scoutkåren Vikingarna har en ledig plats som tävlingsledare.
Uppgiften går i stort ut på att se till att scoutkårens egna tävlingar blir
arrangerade, samt att se till att avdelningarna blir anmälda till de övriga
scouttävlingar som de vill delta i.
Kunskaper om, och i, de olika tävlingarna är önskvärda men inte ett krav. Det
finns ”handböcker” att slå i, och ledare i scoutkåren att fråga (flera av dem har
de erfarenheter som kan behövas, men inte tiden att sköta detta uppdrag).
Intresserad? Anmäl dig till valberedningen eller KS.
qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm

Aktivitet i scoutlokalen
Alla aktiviteter i scoutlokalen, utöver avdelningarnas egna möten,
ska bokas hos lokalfogden. Detta för att undvika krockar,
alla sorters aktiviteter går ju trots allt inte att samköra.

Qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm

Du glömmer väl inte
Att titta in på kårens hemsida lite då och då?
Där finner du senaste nytt om scoutkårens olika aktiviteter.

www.vikingarna.nu

Måste vi alltid jobba på
Sjövik?
Svår fråga, som bäst besvaras med ett bestämt och tydligt ’Nja’.
Vår anläggning på Sjövik består av nio olika byggnader, den äldsta från 1926 (ja, den blir
80 år i år, men vi firade 75-årsdagen så grundligt så det blir ingenting i år). Vid sjön har
vi sju båtar och två bryggor, som båtfogden ansvarar för. Sammantaget är det alltså en
hel del att hålla efter. Som stugfogde gör jag mycket, men kan och/eller hinner inte
med allting ensam.
Visserligen har vi el i alla hus man bor i, men det går ändå åt en hel del ved till mysbrasor och för att komma upp till behaglig rumstemperatur under vintern.
För att säkra vedtillgången har vi haft ’trädfällarhelger’ under vårvintern, men de två
senaste åren har det just inte blivit så mycket av dem. Därför är vedboden så gott som
tom och vedtravarna utanför, som är vår buffert för kommande år, minskar oroväckande.
För att återställa ordningen kommer vi att ha två ’Träd- och vedkvällar’, tisdag 16 och
måndag 22 maj, då alla är välkomna. Vi kommer att såga, hugga och trava ved och kapa
upp ett vindfälle. Blir vi tillräckligt många kan vi också fälla ett eller annat träd.
Som du kan läsa på annan plats i Vikingen har vi i år flyttat Sjöviksdagen till våren. Inför den måste vi snygga till och småfixa lite så att vi kan visa upp en proper anläggning
för alla som kommer ut.
Det gör vi onsdag 7 juni.
För samtliga kvällar gäller att jag finns där från kl 15, men du kommer så fort du kan.
Det kommer att finnas fika, men maten väntar vi lite med så att vi kan jobba så länge
det är ljust. Självfallet bjuder kåren på mat, förutsatt att vi vet om att du ska komma.
Du som vill vara med en, två eller tre av dessa kvällar, hör av dig till mig på telefon 08367770, 070-6294328 eller hke@chello.se, senast tre dagar i förväg.
Du kollar väl också vår webbplats http://www.vikingarna.nu ?

Harald

Sjövik i sommar!?!
Scoutkåren Vikingarna har, som ju 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. Övriga medlemmar hyr till ett symboliskt pris.
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.
Känner du för att åka dit spontant emellanåt, ta kontakt med stugfogden. Vi jobbar för
ett enklare nyckelsystem för just dig!
Hur bokar man då? På nätet förstås! Prova http://www.vikingarna.nu !
Harald

Sjöviksdagen 2006
kommer att bli helt annorlunda!

Kåren vill i år att ALLA, såväl scouter och ledare som
föräldrar och syskon
(vill mormor komma med
så är även hon välkommen) kommer till Sjövik
helgen 10–11 juni. Alla
(som vill, men det vill väl
alla?) bor kvar över natten, i stugor eller tält!
Programmet sträcker sig från lördag lunch till söndag
lunch. Ta med egen lunchmat så bjuder kåren på
frukost och middag mot frivilligt bidrag.
Mer info kommer, t ex om anmälan som vi måste ha,
så spana in kårens webbplats, som vanligt på adressen
http://www.vikingarna.nu emellanåt.
Välkomna
önskar
Kårstyrelsen

Färdskiss från Drottningholm till Sjövik.

