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Nummer 1 HT96, årgång 25

Lunch vid Berguvens vindskydd - April 1994 (se annons på sidan 14).

Kårordförande har ordet
Hej igen efter sommaruppehållet!
”Efter goda år kommer svåra år” heter det och så såg det ut inför
kårstämman i augusti också. Ett flertal ”gamla” trotjänare hade
bestämt sig för att sluta eller göra ett uppehåll som ledare på
avdelning och valberedningens lista såg tunn ut. Men när vi efter
kafferasten kom till det viktiga valet av avdelningsledare och
assistenter kändes det som proppen gick ur ketchupflaskan och de
flesta posterna kunde besättas.
Det är för mycket att tala om kris, de av oss som varit med litet
längre i kåren vet att vi har upplevt termisstarter där knappt någon
post varit klar vid stämman. men annu är det tunt på flera avdelningar så du som läser det här, inte är engagerad på avdelning, och
tycker att du har något att ge, hör av dig till vår nye vice kårordförande Krister Wennberg så hittar ni säkert något som passar.
Krister och övriga i kårstyrelsen presenterar sig själva på en annan
plats i detta nummer. Årets kårstyrelse har för övrigt en medelålder
på 31 år. Är det bra eller dåligt för en ungdomsorganisation? Min
enda kommentar är att den har varit högre och att den
borde kunna bli ännu lägre.
En utmärkt idé tycker jag har kläckts av Qvarten
och Mats Kronbladh med sitt Roverlag. Också en
möjlighet att hålla kontakten med kåren vid liv
som säkert blir både spännande och intressant. Läs mer om det i detta nummer.
Så när vi nu gå mot den vår de svaga kallar
höst vill jag avsluta med att upprepa mitt
tack från kårstämman till alla er som nu
(tillfälligt?) lämnar en aktiv roll i kåren och
önska alla er som fortsätter och ni som kommit
som nya (exempelvis nygamle redaktören för Vasen,
Björn Hagqvist). Lycka till med det nya verksamhetsåret!
R
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Hört på KS
Söndagen den 8 september var det kårstyrelsemöte. Eftersom
terminen och verksamhetsåret knappt hunnit börja hade de olika
avdelningarna inte så mycket att säga om sin verksamhet. Annars är
det just detta som bl.a. KS-mötena är till för, nämligen att avdelningarna skall kunna få reda på vad de andra avdelningarna i kåren
gör. På detta KS giska en del administrativa punkter igenom och en
del kompletterande val gjordes, samt att en massa viktig information gavs. Denna viktiga information bestod i några viktiga datum.
Så ta fram almenackan, för här kommer de:
• Den 15/9 är det basarmöte. Ansvariga i stan och Bredäng är
Eira resp. Söder.
• Den 18/9 är det planering inför kårhelgen hos R:et klockan
19.00. En representant från varje gren ska delta.
• Den 20/10 är det kårdag. Mer information kommer. På kvällen
är det allmänt ledarmöte kl. 18.00 i Brygghuset.
• Vecka 42 bör man ha inkommit med sina beställningar av
scoutskjortor till Marianne.
Förutom dessa oerhört viktiga datum pratade vi också om att varje
avdelning bör vika ett eller två möten för basarförberedelser.
Fullständiga protokoll från detta möte kommer att sättas upp i
lokalerna, för den som vill läsa mera.
Peter

Insändare

Annons

Näsbyparks scoutkår gratulerar till er
synnerligen väldisponerade hemsida,
som var lätt att bläddra på och trevlig
att läsa!

Finns det någon, patrullscout eller
annan, som har användning för ett
par väl begagnade med inte utslitna
Alaska-kängor i storlek 41–42 så kan
jag bistå med att par.
R
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gnagarna
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snabbis
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Kårstyrelsen presenterar sig
Kåren har en ny stryelse, några av dem är nya och presenterar sig.

Marianne
Namn: Marianne Bergström
Ålder: 50 år
Yrke: Sjuksköterska
Började i scouterna och GVB HT 1987 som
förälder.
Miniorledare: 1988 - 1994
v Ko: 1994 - 1996
Sekr: 1996 –
Är dessutom: klädombud och medlemsregistrator.
Intressen: barn, ungdomar och friluftslivet,
sy, laga mat och mycket annat.

Marianne

Nico
Jag är en nygammal scout som heter Nicole
Rousset, allmänt kallad ”Nico”. Efter ett
uppehåll på cirka ett år har jag börjat igen
som patrullscoutledare på Skogsmännen. Jag
är också ny i kårstyrelsen. Till vardags
arbetar jag som undersköterska på ett
servicehus.

Nico
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Bengt
Hej! Jag heter Bengt Liljeros och är jsc
representant i Kårstyrelsen. Jag började i
scouterna -86 och har njutit hittills. I
skrivande stund är jag på ”DAGIS”, dvs en
av datasalarna på Kungliga Tekniska
Lekskolan. Här började jag i år och är för
närvarande n0lla. Jag bor i en etta på
Odengatan och är för närvarande med
ledarteamet på Gnagarna. Där är jag fadder
för Bisam. Jag är en glad och mycket
upptagen gosse, som hoppas få lite feedback på vad vi gör/ inte gör från folk i
kåren. Om någon har någon fråga så går
det bra att ringa.

Bengt

Olof

PS Jag lovar inga svar. DS

Mina seniorer tycker att jag inte är speciellt
gammal. Ungefär 24 år eller så. Det är inte
sant. Jag har varit scout sedan minior, fast
jag började i Viksjö. Där hann jag vara
ledare i alla grenarna innan jag flyttade till
stan 1989 och min karriär slutade efter 16
år. En dag ringde jag till Bo Sehlin för att
hyra scoutlokalen, men Dinah svarade. Jag
frågade om hon kände till någon scoutkår i
stan som man kunde börja i. Dum fråga
(skulle det visa sig...). Sedan våren 1993 är
jag fast i GVB. Som grenrepresentant för
senior ska jag verka i KS för att vi delar på
tjejer och killar så att det blir några
meningsfulla lagmöten. Det är inte sant. Jag
hoppas verkligen att seniorlagen och dess
ledare kan utnyttja mig för sina intressen i
kåren. Det är väl ändå det som jag är till
för? Det finns annat i livet än scouting
(säkert, pysen...). T.ex. musik och storband.
Ring och boka! Idrott är också kul (tonåringar tycker ibland annat...), speciellt
vollyboll och golf. Men scouterna kan få
vara med i alla fall.

Olof

obg@nada.kth.se
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Kårstyrelsen presenterar sig
Här är några av dem som bara ville vara med på bild!

Peter

Krister (vice kårordförande)

Små annonser
…syns också. Du såg ju
den här!

Ellinor
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Waingunga

HT-96

Scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng av Svenska Scoutförbundet

Augusti
Onsdag
Tisdag

21
27

Kårstämma Jon bestämmer.
Första / sista mötet Rolf tar farväl

September
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag

3
10
17
24

Första mötet med dom nya: Alfon knyter skorna.
Tove hittar ingenstans
Magnhild kollar om det regnar
/ utemöte kläder efter väder!!!!!!
Gert lyser i mörkret

Oktober
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Lördag
Söndag
Tisdag
Tisdag

1
8
15
19
20
22
29

Ragnar har inga skador
Nils planerar
Hedvig blir scout
Tore ser verkligheten
Camilla åker till Pettersberg
Marika plockar i naturen
Vivi åker på Allhegonnalov

November
Tisdag
5
Tisdag
12
Lör-Sön 16-17
Tisdag
19
Söndag
24
Tisdag
26

/ Vanligt möte + föräldramöte
/ Scouternas höstdag
/ Kårdag på Pettersberg
/ INGET MÖTE DENNA VECKA!

Eugen gör en tavla !!!!
Kurt lär sig rätt
Övernattning på Pettersberg Höstens viktigaste grej. Reservera denna helg
Elisabeth åker ut i världen
Runar stöper ljus
/ Pysselsöndag inför basaren.
Linus är ute och surfar

December
Söndag
1
Basar och loppmarknad på Odenplan
Eidi keidi kolle volle vejdi kolle volle vingo ding-go dejdi oss voss kolle volle voss kolle volle vingo dingo
doss
Tisdag
3
Lydia är ute och seglar
Tisdag
10
Malin tågar?
Söndag
15
Julavslutning
Januari 1997
Tisdag
Mötestider

14

Första mötet för vårterminen
00
Tisdagar 18 -1945 kom i tid....

Om du inte kan komma så ring lokalen mellan 1730 och 1750 så vi vet.
Tefnr

Lokalen Rehnsgatan 16,1tr ned
Pettersberg

Ledare

Ragnhild Jaja Jansson
Vanja Sandelin
Krister Wennberg
Jan B Olsson

673 39 30
530 230 05

Hem 39 44 19
Hem 669 68 88
Hem 645 58 68
Hem 724 69 58
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Dag 789 78 66
Dag 692 10 23
Dag 789 74 61

Fax 654 33 29
Fax 789 74 67

Rapport från ett läger
Hej Vasen
mar precis som alla ni
Hejsan jag har varit på läger i som
andra (hoppas jag).
ciellt för mig, det var nämliMen det här lägret var lite spe
gen mitt första seniorläger.
nästan en termin.
Vi hade planerat och planerat i
lle till Gotland, vi skulle
Det vi kom fram till var att vi sku
jam. 98
cyckla och det skulle heta inför
åkte iväg den 1 augusti.
Vi packade våra cycklelväskor och
Lummelundagrottorna där vi
Vi började vår cyckelfärd mot
jättekul. Vi var nere i grotskulle på grottsafari det var
färd norrut upp till fårö
torna i 2 timmar. Vi fortsatte vår
där vi tittade på raukarna.
fta, Roma kloster och sist
Sun skulle vi söderut igen till To
n i Visby (där träffade vi
men inte minst till medeltidsvecka
Minka).
ganska slut så i Visby gick
Efter 6 dagars cycklande var vi
natten blev det värre,
vi bara runt och tittade, men på
inte i Visby så vi sov under
allemansrätten gäller nämligen
uren. På morgonen vi besök
bar himmel precis utanför ringm
e fick sova där så vi beav HERR VAKT som sa att vi int
8 istället för den 9 Augusti.
stämde oss för att åka hem de
Ve & Fasa
/ Måga kramar Celine / Gustav
lät oss följa med på
P.S. Tack även till Juniorerna som
deras läger, veckan efter. /D.S.
10

Qvarten tar sig en funderare.

11

kårprogram

12

skogsmännen
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Vi saknar friluftslivet och tycker att
vi scouter har tappat i både kvalitet
och kvantitet när det gäller att vara
ute i naturen.
Vi vill ändra på det. På ett så trevligt sätt som möjligt

Vi har funderat lite och kommit
fram till:
– Ett roverlag (eller kanske passar
”friluftsklubb” bättre?) med
arbetsnamnet ”Lilla Björn”.
– Vi träffas varje månad och kommer
fram till hur och när vi nästa gång
tar oss ut i naturen.
– Projekt som kan rymma allt från
hösthajk, fågelskådning och svampsöndag till långfärdsskridskor på
blanka isar och kajak i yttersta
havsbandet.
– Projekt som startas på initiativ av de
som är med i laget - ett givande och
tagande.
– Man är med på de träffar man känner
att man orkar och har lust med. Men
man får själv ta reda på vad som är på
gång samt när och var nästa träff äger
rum.
– Vi har tänkt oss att vara roverlagets
sammankallande - men absolut inte
dess ledare!

Vilka kan vara med?
– Miniorledare som verkligen vill se
den där myrstigen alla pratar om.
– Juniorledare som vill öva det egna
knivbeviset lite mer praktiskt.
– Patrullscoutledare som vill komma
ut utan att behöva lägga program
för varje minut.
– Seniorledare och seniorscouter som
vill träffa andra kårmedlemmar
under naturliga förhållanden.
– Bidragsombud och andra
pappersscouter som saknar röklukt
och saltfläckar i scoutskjortan.
– Alla ni som idag har den tråkiga
titeln ”passiv medlem” och som
längtar efter scouting.
– Gamla medlemmar som inte vill
köra avdelning men som ändå vill
vara aktiva scouter.

Blir du också sugen?
Vi har vår första träff den 15:e september men när du läser detta pekar är
detta datum redan passerat. Vill du
veta vad vi kom fram till? Hör av dig
till oss så skall vi gladeligen berätta!

Kontakta:
– Qvarten: 25 21 47,
– Matte: 32 62 78,
mats.kronbladh@gvb.ssf..scout.se

Kort sagt: Alla som vill fylla sin scouting
med lite mer friluftsliv!!!
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Mowgli
Ögon som i natten glöder
tillhör alla Mowglis bröder.
När vi ut i djungeln går
vi alltid fram till målet når.
MOWGLI MOWGLI MOWGLI

HT-96

Scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng av Svenska Scoutförbundet

Augusti
Onsdag
Onsdag

21
28

Kårstämma Jon bestämmer.
Första / sista mötet Gull tar farväl

September
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

4
11
18
25

Första mötet med dom nya Gisela knyter skorna.
Dagny hittar ingenstans
Alvar kollar om det regnar
/ utemöte kläder efter väder!!!!!!
Tryggve lyser i mörkret

Oktober
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Lördag
Söndag
Onsdag
Onsdag

2
9
16
19
20
23
30

Ludvig plockar i naturen
Ingrid gör en tavla !!!!
Fingal blir scout
Tore ser verkligheten
Camilla åker till Pettersberg
Sören har inga skador
Edit åker på Allhegonnalov

/ Vanligt möte + föräldramöte
/ Scouternas höstdag
/ Kårdag på Pettersberg
/ INGET MÖTE DENNA VECKA!

November
Onsdag
6
Onsdag
13
Lör-Sön 9-10
Onsdag
20
Söndag
24
Onsdag
27

Gustav planerar
Krister lär sig rätt
Övernattning på Pettersberg Höstens viktigaste grej. Reservera denna helg
Pontus har bara en strumpa
Runar stöper ljus
/ Pysselsöndag inför basaren.
Astrid är ute och surfar

December
Söndag
Onsdag
Onsdag
Söndag

1
4
11
15

Basar och loppmarknad på Odenplan
Barbro är ute och seglar
Daniel tågar?
Julavslutning

Januari 1997
Onsdag

15

Första mötet för vårterminen

Mötestider:
Onsdagar 18.00 till19.45, kom i tid....
Om du inte kan komma så ring lokalen mellan 1730 och 1750 så vi vet.
Telfnr
Lokalen Rehnsgatan 16,1tr ned
673 39 30
Pettersberg
530 230 05
Ledare

Åsa Lundin
Ellinor Nordenström
Kjell Limpan Lindberg

Hem 749 40 93 Dag 652 02 80
Hem 33 21 66 Dag 744 65 20
Hem 99 32 06 Dag 99 96 79 Mobil 070 712 32 06
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TERMINSPROGRAM ROVFÅGLARNA HT 1996
Augusti
September

Oktober

November

December

29
5
12
14-15
19
21-22
26
28-29
3
9
10
17
19-20
22
24
30
31
7
9-10
14
21
28
31-1
5
7-8
12
15

AM
Scoutteknik/livlina, surrning
OP: KÖ
AM
Scoutteknik/eldning
OP: HÖ
AM
FSV
OP: TF
Arbetshelg på Petters / Sön 15 Träna Sc Natt
PM
Föräldrarmöte
SM i 5-kamp för Senior, Ledare
AM
Romans
OP: KÖ
Scouternas natt för Berguven
AM
TÅÅtan
OP: HÖ
Onsdag/Cosmonova ?
AM
Pl & Vpl - låda
OP: TF
AM
Kommisarie Moorse
OP: KÖ
Kårhelg/Övernattning
Tisdag/Blå träff
för Pl
PM
Onsdag/Bowla ?
AM
Smultron
OP: HÖ
AM
Ha Ha HA
OP: TF
Avdelningsövernattning
AM
JR
OP: KÖ
PM
AM
Inför...
OP: HÖ
Basar
AM
Längsback
OP: TF
SKROV
AM
Mtrl
OP: KÖ
Kåravslutning

AM=Avdelningsmöte, PM=Patrullmöte, RM=Rådspatrullmöte (vid behov)
Mötestider: Torsdagar kl. 19-21,
med fördel kommer man 18.30 för
att städa osv. Patrullmöten får
hållas på valfri plats, Pl eller
Vpl visar ett program mötet innan.
Första patrullmötet hålls i lokalen.

Telefon:
Lokalen 974662,
Nicke 6461477,
Söder 6459055,
Ida 883535,
Z 384686,
Konstantin...........
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Augusti
Onsdag
Tisdag

Stingarna
HT-96
21
27

Kårstämma Jon bestämmer.
Första / sista mötet Rolf tar farväl

September
Tisdag
3
Tisdag
10
Tisdag
17
Tisdag
24

Första mötet med dom nya: Alfons knyter skorna.
Tove hittar ingenstans
Magnhild kollar om det regnar / utemöte kläder efter väder!!!!!!
Gert lyser i mörkret

Oktober
Tisdag
Tisdag
Lördag
Söndag
Tisdag
Tisdag
Tisdag

Ragnar har inga skador
Nils
/ Vanligt möte + föräldramöte
Hedvig ser verkligheten
/ Scouternas höstdag
Kårdag på Pettersberg
Hedvig blir scout
Marika är inte skadad
Vivi åker på Allhegonnalov / INGET MÖTE DENNA VECKA!

1
8
19
20
15
22
29

November
Tisdag
5
Tisdag
12
Tisdag
19
Lör-Sön 23-24
denna helg
Tisdag
26
December
Söndag
Tisdag
Tisdag
Söndag

1
3
10
15

Eugen gör en tavla
Kurt lär sig rätt
Elisabeth åker ut i världen
Övernattning på Pettersberg Höstens viktigaste grej. Resevera
Linus är ute och surfar
Basar och loppmarknad på Bredängstorget
Lydia är ute och seglar
Malin tågar?
Julavslutning

00
Mötestider
Tisdagar 18 -1945 kom i tid....
Om du inte kan komma så ring lokalen mellan 1745 och 1800 så vi vet.
Tefnr
Lokalen Bredängsvägen 236,1tr ned
Tel
974662
Pettersberg
Tel
53023005
Ledare

Lars-Olov Bergstrand
Monica Bergstrand
Lenart Söderqvist
Sol-Britt Vanderwert

Hem
Hem
Hem
Hem
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7798731
7798731
6080949
6080949

Dag 58085698

Entertainment
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Sista ordet
Det är ett nytt verksamhetsår, en ny termin
och ett nytt nummer av Vasen. Det är också
en ny och mindre redaktion som sammanställer tidningen. Sammanställer? Ja, för av
tradition är det Vasens läsare som står för
huvuddelen av innehållet. Redaktören
samlar in materialet och försöker göra
något snyggt av det. Helst ska en god
redaktör också se till att fylla tidningen
med egna artiklar om allt möjligt som kan
vara intressant för dig som läser Vasen.
Men det jag tänkte skriva om den här
gången är hur du som läser Vasen kan
lämna dina bidrag. För det första kan vi
konstatera att året är 1996 och många av
oss, stora som små, har tillgång till datorer
och datakommunikation. Det underlättar
faktiskt, men det är en hel del att tänka på
ändå. Du som har tillgång till internet kan
skicka din bidrag med e-post till
vasen@gvb.scout.ssf. Kortare texter skriver du
direkt i brevtexten, längre texter eller filer
lägger du som en bilaga kodad enligt
MIME.

Vasens nye redaktör.
för A5. Tänk på att lämna cirka 10 mm
marginal runt om.
Vanliga brev är fortfarande ett mycket bra
sätt att lämna bidrag på. Välj det om du är
osäker på datatekniken. Fax går bra när det
är bråttom, men bara efter överenskommelse med redaktionen först. (Faxen är ett
program i datorn som måste startas upp
först …)

I allmännhet är det bästa att skicka texter i
en vanlig textfil, för det är inte alls säkert
att redaktionen har samma ordbehandlare
som du. Har du speciella krav på layout
etc. är det bättre om du skriver hur du vill
ha det än gör layouten själv. Bilder kan vara
i vilka format som helst, t.ex. TIFF, JPEG,
PCX, WMF. Skicka alltid bilder i egna filer.

Och låt oss inte glömma brevlådorna i
lokalerna. Vasen behöver alltid teckningar,
hälsningar, berättelser om läger och
övernattningar, skvaller etc. Det är din
tidning, du är med och bestämmer!
Redaktören

Vill du absolut göra layouten själv, är det
bästa att skicka ett vanligt brev med
pappersutskrifter i. Du kan skicka A4 som
förmiskas till 71% eller göra layouten direkt

PS: Du som gillar att ”surfa”, kolla in http://
www.gvb.se/vasen.
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FÖRENINGSBREV

Avs: Scoutkåren Gustaf Vasa  Bredäng
c/o Björn Hagqvist, Sankt Göransgatan 102, 112 45 STOCKHOLM

Annons
En Caravan Arctic Röd
dunsovsäck väntar på sin nye
ägare, ptrscout eller seniorscout med vinterhajksambitioner kanske?

Påminnelse
Medlemsavgiften ska vara inbetald
senast 30/9–96 till pg. 80 55 58–4.

R

Nästa manusstopp

18 oktober

o

Skriv till Vasen!

n

Vasen • Organ för Scoutkåren Gustaf Vasa – Bredäng
Utgivning: 6 gånger per år.
Upplaga : 350 exemplar.
Redaktör : Björn Hagqvist
Adress: c/o Hagqvist, Sankt Göransgatan 102, 112 45 STOCKHOLM
Telefon : 08–650 21 00 (fax efter överenskommelse)
Internet: vasen@gvb.scout.ssf.se; http://www.gvb.se/vasen
Anonnser: Vi säljer annonsplats till företag som vill stödja oss.

