Tal vid GVB:s 90-årsjubileum lö den 25 okt
2014 på restaurang ”Syster och Bror”
Pliiiggis stolpar Tema: En pigg 90 åring
Medlemmar nu 300, 265 med i Scouterna. Max vi varit är 315.
Registrerade på avdelningar: Wai 20 Sting 28 | Gna 38 Snf 9 | Skm 22
(varav 5 nya från hösten) Rovf 10 | Gustaf Senior 12
Ont om aktiva ledare på: Sting (2), Snf (1) Skm (Al vakant)
Vi har nästan alltid haft aktiva ledare från kåren i Distrikt och Förbund

□

Arvid Lund i Stockholms kyrkliga Scoutkår och förmodligen på andra poster
också

□

Frithiof Dahlby ”Grå Vargen” generalsekreterare i SS (Sveriges Scoutförbund)
när Folke Bernadotte var scoutchef

□
□
□

Sture Langseth, Scoutsekreterare, jobbade med seniorscoutprogrammet i SS

□

Claes ”Målle” Modess i Distriktsstyrelsen och TOIS (Tävlings- och
Idrottssektionen i SSD)

□
□

Christer Wennberg och Patrik Moberg i TOIS

□
□
□
□

Karl-Erik ”Lillen” Berndtsson, ordf. i S:t Göranskommittén

Lennart Sonnfeldt, vice Do i SSD (Stockholms Scoutdistrikt) och Pl-kurser
Tom Sagerberg, Do i Stockholms Scoutdistrikt, ekonomiansvarig i SSD och
SSF

Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg TOIS, Vässarö program, konsulent,
distriktssekreterare och hedersledamot i SSD
Eva H ekonomiansvarig i SSD, revisor i S:t Göranskommittén
Åsa och Hultis har varit kursledare på ALU i SSD
Nu har vi Peter G som tredje man på Scouternas Kansli (nästan
generalsekreterare alltså)

Har vi någon kvalitet nu 2014?
Annars hade vi nog inte var den 5:e största kåren i Scouterna
Hur har det gått på tävlingarna som ju på ett sätt mäter kvalitet?
Vunnit i år:
Myrstigen, Älghornets avd-tävlan och Al-banan på
Björnklon (Benke) & DM i Livlina
Tvåa:
Örnen, ptr-tävlan Älghornet, Al-banan Älghornet (Simon)
och DM i orientering
Fyra:
Gnagarna i Björnklon
Femma
Kaninen i Björnklon, Gustaf Senior i Hajkbenet

Aktiviteter förutom det gamla vanliga: Våra Utmanar-(ssc-)lag har varit i
Danmark, Norge och Schweiz.
Utbildning: Åsa (Ko) gått TG, tre ledare gått ALU, 6 har gått E-kurs 1 och
11 gått E-kurs 2
Hemsidan går bra c:a 200 besökare per dag, Björne lagt ned stort jobb på
att modernisera den, bilderna som snurrar på skärmarna GVB 1924-2014
kommer att läggas ut där imorgon
Vi saknade Ko på KST, men gamla KS satt kvar 1 mån och nu har ny KST
löste problemet

Bengts Liljeros tal
Jag är ingen talare
men jag gillar min röst.
Kan det bli banalare?
Nej, men här kommer tröst

För på grund av det vi är,
Det vill säga, vänner, med struktur
Patrullsystemet, lag och löfte lär
oss att se klart i ur och skur

För alla här inne
är scouter i sin själ.
Har ett glatt barnasinne
och det är ju för väl.

Om det inte är kul
så är det inte scouting.
Visst kan det bli strul
men bilda då en pratring.

För vid sidan om det
skall vi stötta allt det här
För alla här vet
att statiskhet är en chimär.

Vår ideologi
gör oss trygga i vårt kall.
Vi kan ha surrningskirurgi
eller något annat ball.

Så vart ska vi gå?
Skall vi ändra på allt?
Vi lämnat skjortan blå!
Lugn bara lugn, ta det lite
kallt.

Vi kan tälta på Mars,
eller rädda en kontinent,
sätta upp en fars,
eller börja spela instrument.
För det vi verkligen kan det är att
bejaka!
Så följ mig i detta nu om jag får be,
Höj era glas, skåla, ta lite kaka
för framtiden, den finns, i GVB

Aggas och Peters tal
När man pratar med scoutledarkollegor från andra kårer dyker det ibland
upp en nidbild av GVB som en enkelspårig och likriktad kår. ”Bara
tävlingar och instoppade skjortor, ska ni inte prova nåt nytt nån gång”.
Ingenting kan vara mer fel.
GVB är en scoutkår med verksamhet i två stadsdelar som befinner sig i
varsin ände av medelinkomstskalan.
Kårens scouter har ursprung i minst lika många olika länder som det finns
scoutkårer i Stockholm.
I vår ledarkader är folk allt från 16 till 76 år gamla
Vår verksamhet innehåller allt från fjällvandringar till pantominteater och
allt där emellan.
Våra ledare och assistenter är intresserade av allt från livlinekastning till
stadgefrågor.
GVB är en av Sveriges tio största scoutkårer, med lika många
individualister som medlemmar.
Det är bara att titta sig omkring här ikväll, den mängd samlade historier
och minnen vi alla kan bidra med har en gigantisk spännvidd.
Så ingenting kan vara mer fel än att tala om en kår av likasinnade. GVB
ger och skapar scouting för och tillsammans med hundratals barn och
ungdomar varje år, i form av ett färgsprakande programutbud.
Du som är här ikväll har i anmälan fått i uppgift att fundera över din
favoritfärg. Vi har fått in färger som blå, röd, svart och gul
men också färger som gnagarrött, saffransgul, lavendel, premiumgrön,
regnbågsfärgat, neonrosa, och marinrosa. Din färg representerar något
för dig, kanske ett scoutminne. Tillsammans ger alla dessa färger, alla
dessa scoutminnen den scoutkår vi har idag: En högkvalitativ verksamhet,
en stark gemenskap, med något för alla att engagera och glädja sig i.

För Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng av idag: Låt oss skåla!

