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KO har ordet 
På 1:a advent var vi några glada GVB-scouter och föräldrar som deltog i Gustaf Vasa Kyrkas 
nyinvigning. Vi stod med facklor före invigningen och efteråt bjöd vi på glögg och pepparkakor på 
kyrkbacken, en mycket uppskattad aktivitet av kyrkan och besökarna. Nu det kommande helgerna 
dra flera av kårens avdelningar ut på olika julövernattningar innan vi avslutar terminen i Bredängs 
kyrka söndag den 17/12 med kåravslutning.  
 Det har varit en intensiv termin som vanligt och jag hoppas att alla har haft det minst lika kul som 
jag har haft det, med många roliga och utmanade aktiviteter. Snart tar vi jullov och laddar 
batterierna inför en nu termin 2018.   
 

Tomten tassar runt å lyser 
 kikar, undrar om ni myser? 
 Kliar i sitt gråa långa skägg 
 säg hörde ni ett gnägg? 

 hoppas vi snön får skotta 
 innan julen avrundas med julotta 
 facklor i morgonens fladdrande sken 
 GVB scouter står på stadiga ben 

   
 Eftersom detta blir årets sista info blad så bjuder jag på två citat att tänka på under december 
månad: 
    
 "Ett vänligt ord kan hålla en varm hela vintern." 
 "Om en person du talar med inte tycks lyssna, var tålmodig. Det kan helt enkelt vara så att 
han har lite ludd i ena örat."   
 Nu vill jag bara önska alla en fantastik trevligt och god och varm jul, så ses vi igen i januari för 
nya galna strapatser och aktiviteter. 

 
 Kyliga å vintriga decemberhälsingar 
 Moberg, Kårordförande 



Välkommen på julavslutning nu på söndag! 
Julen närmar sig och det är dags för ett av scoutårets tillfällen där hela kåren träffas. Vi 

kommer att tillsammans avsluta scoutterminen genom att leka, fika och ha roligt 

tillsammans. Under den ceremoniella avslutningen delas ut märken och utmärkelser ut. 

I år kommer vi att träffas i Bredäng! Avslutningen inleds i Bredängskyrkan på Bredängsvägen 

260 kl 14:00 och ca kl.16:00 inleds ceremonidelen med märkesutdelning. Vi avslutar ca 

17:00.  Läs mer på http://www.gvb.nu 
 

Julen med GVB 
För alla kårens medlemmar: Facklor vid midnattsmässan. Samling julafton den 24 december 

klockan 22.00, därefter står vi med facklor från 22.30 och fram till gudstjänsten som börjar 

23.00.  Dagen efter på juldagen, den 25 december, är det samling 06.20, därefter står vi med 

facklor från 06.30 till att julottan börjar vid 07.00. Vi kommer att stå vid med facklorna vid 

två av kyrkans ingångar. Vi kommer att hjälpa till med att samla in kollekten under julottan. 

Vi kommer också ha en fanborg under julottan, det vill säga att vi står med fanor framför 

altaret under julottan. Efteråt får vi fika från kyrkan. 

 

För sista års äventyrare och äldre: Julvaka. Direkt efter midnattsmässan på julafton, 

dvs. natten till juldagen har vi i kåren en julvaka i Gustaf Vasa kyrkan, hela natten. Det 

innebär att alla som är sista års äventyrarscouter eller äldre håller kyrkan öppen hela natten 

för nattliga besökare under julnatten. Det brukar bli fika, brädspel, och historielektion om 

kyrkan samt det många ser fram emot - en tur högst upp i kyrktornet! 

 





Tak och avlopp på Pettersberg 
Kåren har fått ett bidrag från S:t Göranskommitten för att lägga om taket på Gårdsfogde-
torpet på Pettersberg. Arbetet kommer med största sannolikhet inte att starta förrän till 
våren.  
 
 Vi kommer också att behöva se över avloppssystemet på Pettersberg efter påpekanden från 
kommunen. Hur stort ombyggnad som behöver göras är ännu inte klarlagt.  
   
 

Bli GVB-supporter och få ett snyggt diplom!   
Bli GVB-supporter och stöd kåren! 200 kr för bronsnivå, 500 kr för silvernivå och 1 000 kr för 
att bli guldsupporter!  
 
 Swisha direkt till 123 595 94 81 eller läs mer på http://gvb.nu/ovrigt/sponsor/sponsor2.html   
 
 
Infobladet skickas ut till alla utmanarscouter och äldre i kåren samt övriga som är intresse-
rade, till exempel föräldrar.   
 


