Välkommen till scouterna!
Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng har sedan 1924 bedrivit organiserad barn- och
ungdomsverksamhet för att ge våra medlemmar en god start i livet. Vi är religiöst och partipolitiskt
obundna och vi erbjuder en utvecklande fritid, äventyr och internationella möten. Genom
patrullsystemet får våra scouter uppleva hur roligt och effektivt det är att samarbeta i en väl
fungerande grupp. Genom ”Learning by doing” uppmuntrar vi att alla sinnen används när våra
scouter lär sig nya saker och alla får vara bra på någonting. Genom friluftslivet lär sig våra scouter
att båda tycka om och respektera naturen.

Avdelningen Stingarna
Det första du träffar på är din avdelning. Stingarna består av alla spårarscouter (2:or och 3:or) i
Bredäng och ett gäng vuxna ledare. Stingarna träffas varje torsdag i scoutlokalen på Bredängsvägen
234A mellan klockan 18.00 och 19.30. Se till att vara nere i scoutlokalen minst 5 minuter innan
mötet börjar. Ring om du inte kan komma. Ibland är vi utomhus och därför är det alltid bra att ha
med sig ytterkläder när man går till scouterna. På terminsprogrammet står telefonnummer till
ledarna på avdelningen och det är bara att ringa om det skulle uppstå några frågor. En bit in i
terminen är det föräldramöte. Avdelningsledare är Peter Gustafsson som nås på peter@gvb.nu eller
0720-77 78 15

Spårarscoutprogrammet
I spårarscouterna händer det alltid nåt nytt, spännande och lärorikt. Man får vara med om att lära sig
hitta i skogen med karta och kompass, känna igen djur och växter, lära sig hur man klär sig och
packar sin ryggsäck, hur man knyter knopar och skriver hemliga meddelanden, lekar roliga lekar
och är med på spännande äventyr, lära sig ta hand om sig själv och patrullkamraterna om någon gör
sig illa, tända och släcka en fotogenlykta och tävla mot andra scouter i Stockholm.

Scoutdräkten och annan utrustning
Till varje möte ska varje scout ha med sig inneskor. Eventuell mobiltelefon ska inte användas under
mötet och ska ha ljudlös ringsignal. Efter minst tre möten och betald terminsavgift får varje ny
scout en scouthalsduk med avdelningens sölja som ska vara med på varje scoutmöte. När man har
gått på scouterna i ett par månader är det lämpligt att köpa en scoutskjorta. Ledarna på avdelningen
hjälper till med beställning. På dags- och helgutfärder behövs ett par rejäla kängor/gummistövlar,
ett par oömma byxor (jeans är bra), ett heltäckande regnställ och i övrigt lämpliga oömma kläder
efter väder. När det är övernattning över en helg behövs en ryggsäck och en sovsäck för
inomhusbruk. Ledarna på avdelningen kan hjälpa till med tips och kan ibland även låna ut saker.
(VÄND!)

Kostnader
Det är billigt att vara med i scouterna jämfört med andra fritidsaktiviteter. Terminsavgiften är 100
kr första terminen och därefter 250 kr per termin. Alla scouter som betalat terminsavgiften är
försäkrade genom vår riksorganisation Scouterna. Medlemsavgiften används också till lokalhyra
och material. Ledarna har ingen lön utan betalar också terminsavgift.

Övernattningar och läger
En spårarscout har cirka en övernattning per termin. Då åker hela avdelningen över en helg och är
borta en eller två nätter. Oftast är vi vid vår egen scoutstuga Pettersberg som ligger söder om
Västerhaninge. Vi åker kommunalt och sover inomhus. Ledarna är med hela tiden. En övernattning
kostar ungefär 150 - 200 kr och då ingår all mat. På sommaren är det läger och vi brukar åka till lite
olika lägerplatser inte alltför långt från Stockholm. Ett spårarscoutläger är 2-5 dagar långt med
övernattning i tält och oftast tillsammans med andra scouter.

Föräldrar och scouterna
Som förälder är du alltid välkommen till scouterna. Ibland behöver vi din hjälp, ibland vill vi bara
träffa dig. Du kanske har en bil och kan hjälpa till att skjutsa när det behövs. Du kanske kan vara
med och baka till något speciell aktivitet. När det är övernattning är det alltid bra med extra hjälp,
till exempel i köket. De finns också många exempel på föräldrar som tyckt det varit så roligt att de
efter ett tag själva börjat som scoutledare.

Scoutkåren
Spårarscoutavdelningen Stingarna är en av Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredängs avdelningar. Vi har
verksamhet för barn i åldrarna 8-9 år (spårarscouter), 10-11 år (upptäckarscouter), 12-14 år
(äventyrarscouter) och 15-18 år (utmanarscouter) i både Bredäng och Vasastan. Vi är en av
Sveriges största scoutkårer och har cirka 250 medlemmar.
Som förälder är du alltid välkommen att höra av dig ledarna på avdelningen eller till Patrik
”Moberg” Anelli som är kårordförande och nås på moberg@gvb.nu eller 070-522 92 53. På vår
hemsida finns också mycket information. Adressen är www.gvb.nu.

VÄLKOMMEN TILL SCOUTERNA OCH GVB!

