Vikingen nr 2 2011
Stug- och båthelg 14 – 15 maj 2011

Våren är en hektisk tid för de flesta, så även för Scoutkåren Vikingarna. Båtar ska sjösättas, landställen tas fram ur vinteridet och det är slutspurt i skolan för många.
Icke desto mindre planerar vi en kombinerad stug- och båthelg, ett nytt grepp i kåren.
Lördag 14 maj är jobbdag inför sjösättningen av Notre Dame, som sker på söndagen. På
Sjövik har vi massor av utmaningar att ta oss an.
Vi tänker oss att dom som båtjobbar kommer till Sjövik när dagen är slut för en gemensam middag och övernattning. Vi andra har en vanlig fixardag på Sjövik. Söndag morgon
åker så många som behövs till varvet och sjösätter medan vi andra fortsätter, kanske
förstärkta av några av båtfolket.
Båtfogden får tala om hur många som behövs och vad som står på programmet där.
För Sjöviks del gäller byte av hängränna på uthuset, tvätta flaggstången, montering av
låsanordning för fönsterluckor och byte av gångjärn på ptrstugorna samt förberedelse
för målning av dörrar, och mycket mer!
Om småbåtfogden tycker så sjösätter vi flytbryggan och motorbåten samt lagar stora
bryggan som isen har lyft.
För att klara av maten måste vi veta hur många som vill äta mat på Sjövik: Lördag lunch
och middag, söndag frukost och lunch. Anmälan till Harald på harald@vikingarna.nu eller
070-6294328 senast tisdag 10 maj.

6 juni
Sveriges nationaldag
Scoutkåren Vikingarnas medlemmar, med familjer, har i år möjligheten att delta i
firandet vid två tillfällen:

Flaggotta vid Sjöhistoriska Museet
Scoutkåren har, som museets grannar här på Gärdet, blivit inbjuden att hjälpa till
vid hissandet av de 8 historiska svenska flaggorna på flaggstänger framför museet.
Två och två hissar vi dem samtidigt som huvudflaggan hissas. Det brukar bli en
härlig upplevelse, både för de som hissar och för de som tittar på.
Vad jag behöver är 16 st. scouter som senast den 19 maj anmält till mig att de kan
vara med, helst i scoutdräkt. Samling kl. 07.45 framför museet.
Efter flagghissningen bjuds flagghissarna på frukost inne på museet. Åskådare
kan antingen köpa frukost inne på museet eller äta picknick i det gröna.
Anmälan till: lennart@vikingarna.nu

Festtåget från Kungsträdgården till Skansen.
Scoutkåren har som vanligt bjudits in att delta i Festtåget.
Vi samlas kl. 16.45, bakom stora scenen (Festtåget avgår 17.00).
Scoutdräkt för den som har.
Efter c:a 45 minuters vandring är vi på Skansen,
deltagare i tåget kommer in gratis.
Lite beroende på omständigheterna kommer vi antingen att sitta/stå med och
lyssna på artistprogrammet från Sollidenscenen eller, som förra året, ta en
gemensam vandring runt om på Skansen.
Ingen anmälan behövs.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

8 juni
Kåravslutning
Traditionell kåravslutning med märkesutdelning mm.
Samling: kl. 18.30 i korsningen Blanchegatan - de Geersgatan.
Alla kårens medlemmar med familjer, släkt och vänner är välkomna.
Avslutningen avrundas med saft och bulle.
Välkomna!

Sjövik för medlemmar!

Har du funderat över att tillbringa en minisemester på Sjövik men inte vetat om
det går?
Sjövik står för det mesta tomt under veckorna, vissa helger och under sommaren. Det känns ganska onödigt och dessutom är det bra om omgivningen ser att
det är folk där lite oftare. Ta med familjen och tillbringa några dagar i den fina
naturen!
Reglerna är enkla:


Pris 200 kr/dygn för medlemmar (avgiftsbefriade 100 kr/dygn)



Bokning max en vecka i förväg under skolterminerna, två månader under
skollov. Preliminärbokning är möjlig, men besked kommer först inom dessa
tider.



Du bokar på kårens webbplats vikingarna.nu



I övrigt gäller kårens uthyrningsregler som finns på nätet

Har du frågor, kontakta stugfogden (stugfogde@vikingarna.nu).

