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Kårordförande har ordet

Över 200 samlade på Pettersberg
 en söndag. Är det prisutdelning
på scouternas natt kanske?

Nej, det är kårhelg 1996! Jätteroligt att se så
många samlade, både scouter och anhöriga,
och att få möjlighet att presentera Pettersberg
på ett nytt sätt. Det var flera som efter ge-
nomförd ”miniorientering” (Tack Frerik och
Andreas) särskilt framförde att de tyckte det
var ett lyckat arrangemang. Lunchen som Kris-
ter stod för tillsammans med Janne och Lim-
pan fick också mycket beröm.

Vi har fått tillbaka en frisk fläkt i kåren
som jag fick tillfälla att prata med under kår-
helgen. Fläkten ifråga har påbörjat Allmän
Ledarutbildning (ALU) och berättade att en
av kursdeltagarna genast börjat gny om GVB
som en tävlingskår på grund av våra fram-
gångar i distrikts- och förbundstävlingar.

Märkligt.
Varför är det ingen som gnyr över att vi

kräver genomgången ALU för att någon över-
huvud taget skall kunna komma ifråga för
ledarutnämning i vår kår, att vi har som mål
att minst en fjärdedel av kårens ledare skall
vara
TG-utbildade, att vi åtminstonde de senaste

30 åren ansvarat
för och genomfört
patrulledarkurser i
Stockholms scout-
distrikts regi, att kå-
ren är representerad
i ledarteamen på ett
otal utbildningar  s-
åväl inom kåren som på distrikts- och för-
bundsnivå, att enskilda ledarteam tagit ini-
tiativ och genomfört ledarskapsutbildning
fullt jämförbar med Stellaria, SSF:s högre leda-
rutbildning och att vi sporrar våra medlem-
mar att gå på utbildningar genom att betala
hela eller en del av kostnaden?

Skall det vara så svårt att göra kopplingen
att på grund av vi har duktiga, välutbildade
ledare genomför vi ett utmärkt program i
avdelningsverksamheten varav deltagande i
(bland andra) av disktriktet arrangerade täv-
lingar är en del?

Är det inte så att uppgifterna på exempel-
vis Scouternas dag grundades på det program-
innehåll vi som scoutkår i SSF förväntas ha?

Och att goda tävlingsresultat följdaktligen
kan antyda ett bra scoutprogram?

Resultaten från de senaste tävlingarna får
den tävlingsansvarige rapportera
om.

Välkommen tillbaka Ellinor.
Jag ser fram emot att få utnämna
dig till ledare i Scoutkåren Gus-
taf Vasa - Bredäng efter genom-
förd utbildning.

Full rulle på Pettersberg!

Scouternas

uppfattning om

vissa ledare?

R
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Hört på KS

Vi var en lätt desarmerad skara som träffades i
söndags 15 oktober. Ett och annat förhandla-
des ändå!
� Basar grupperna har kommit igång.
Lappar att dela ut är på tryckning. Basar i
Bredäng 30/11 och i stan 1/12
� Kårläger blir det på Ånhammar v 32-33
nästa år. Första kårlägerträffen är satt till
17/11. En ansvarig för varje gren    deltar
samt R:et. Fler intresserade är också välkomna.
� Hur sprids informationen till ledare och assisten-
ter i kåren? AL ska få KS protokoll, om ej RING
Marianne. AL ansvarar  sedan för att denna informa-
tion kommer de övriga ledarna på avdelning till-
handa. Övriga ledare, som ej är aktiva, ska få VASEN
utskickad - om de betalar sin medlemsavgift!
� Nästa KS är 10 november 18.00 i lokalen i stan.
Välkommen!
� Vet du någon som vill bli BOMB? Ring Wennberg!

Ellinor

Annons

Du som längtar efter att bli  minior-
assistent – TVEKA INTE!

På tisdagar och onsdagar, 1800 till 1945,
är vi ett gäng ledare som önskar stött-
ning. Anstormningen av barn har till våra
stora glädje varit enorm (mest på onsda-
gar), så våra armar och ben räcker inte
riktigt till.

Om DU har lust: ring Jaja 39 44 19 el-
ler Åsa 749 40 93.

Vi hoppas att vår önskan slår in!

Roverlaget - Lilla Björn

Dax för nya händelser. Söndagen den
10 november kl 10.00 möts de som
har lust att fiska vid T-Brommaplan.
Medtag fiskespö och massäck.

Möten: Söndagar närmast noll-
måne (=ingen måne!) klockan 16.30
i lokalen i stan. Ta chansen och träffa
gamla och nya kompisar i kåren!
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Läsarkontakt

Hej1
Jag är kär i en  som går i sjuan. Är det
någon som har några tips?

Kontakta Behrang i Waingunga!

Hej Vasen!
Det här är några märken som
jag har ritat. Jag har dem
inte än men hopas få dem så
småning om.

Miguel
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Läsarkontakt

Hallå!
Jag är en tjej på 9 år. Jag har varit
med i nästan två år nu. Jag tycker
det är kul.

Andrea
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Läsarkontakt
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Läsarkontakt
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BASAR!
Söndagen den 1 december
på Odenplan kl 11:00�15:00

Lördagen den 30 november
i Bredängs centrum kl 09:00�15:00

Kom och fynda
� loppmarknad,
� lotterier,
� julgodis och julbak,
� varm korv, kaffe,
� scouthantverk.

Föräldrar - gör en insats
� lämna vinster till lotterier,
� skänk prylar till vår loppmarknad,
� baka kaffebröd och matbröd,
� transporter till och från.

Kontakta en avdelningsledare
och berätta att du vill hjälpa till!
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Galleriet

Några bilder från kårhelgen och scouternas dag. Bilderna får tala för
sig själva. Fotograf: Limpan.
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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 arbets-
namnet ”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 svamp-
söndag 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 träf far 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!

Blir du också sugen?
Vi har vår första träff den 15:e sep-

tember 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!

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 pappers-
scouter 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.

Kort sagt: Alla som vill fylla sin scouting

med lite mer friluftsliv!!!

Kontakta:
– Qvarten: 25 21 47,
– Matte: 32 62 78,

mats.kronbladh@gvb.ssf..scout.se
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Presentation av mig, som ny kårstyrelsemedlem

� Ett drygt år har gått sedan jag kom tillbaka... till Stockholm, �ett
riktigt liv�, scouting och GVB. Året har varit händelserikt med många
roliga möte, underbara barn, övernattningar och miniorläger på Vässarö
och mycket mer. Ni skulle ha sett och hört scouternas miner och  kom-
mentarer efter ljusspåret på Vässarö, oförglömligt!
� Efter lägret och sommaren kändes det helt rätt att också få möjlighet
att  sitta med i KS. Jag tillhör faktiskt dem som drar ned medelåldern!!
� Mycket av mina funderingar och tankar kring kåren rör samarbete och
ledarsamkväm. Jag som nygammal i kåren
tycker att vi ledare möts för sällan, därför
är  det så roligt med det nybildade Rover-
laget. (Jag var med i helgen, första  hajken
på tio år!) Detta är ett sätt att mötas, se till
att ta chansen.  Min förhoppning är att vi
finner fler sätt. Har du några idéer - ring
mig gärna!

Kram Ellinor

Ellinor!

Ellinor är minior”assistent” på Mowgli.

Ring henne på telefon 33 21 66.

Ellinor.Nordenstrom@ase2.asgab.com

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Scouttipset

Knäcka chiffer utan nyckel

Om man vill kunna lösa ett enkelt chiffer när man saknar både nyckel
och ledtråd, kan kunskapen om vilka bokstäver som är vanligast vara
till stor hjälp..  Är förutsättningarna goda – gott om tid, någorlunda
enkelt chiffer och en smula tur – kan man faktiskt lyckas.

Det första man måste göra är att analysera chiffret, räkna bokstä-
ver och bokstavspar. I ett enkelt förskjutningschiffer (typ A till Ö) är
nämligen varje bokstav ersatt av en annan bokstav likadant i hela
chiffertexten. Nästa steg är att göra en attack, eller ansats, genom att
använda kunskapen om vilka bokstäver som är vanligast och pröva..
Det som då verkar stämma behåller man, det andra prövar man med
nya bokstäver.

Metoden kan förfinas genom att t.ex. pröva de vanligaste orden på
två och tre bokstäver i den typ av text som ofta förekommer i scout-
chiffer och de vanligaste bokstavsparen vokal-konsonant.

Bokstäver Bokstavspar

Vanliga 7–8% a, t, e, r, n 30–35% ll, tt
4–5% l, s, i 5–10% nn, ss, pp, mm
3–4% d, o, m, g 5% gg
2–3% k, p, v, u, f, ä 2% ff, bb, dd, rr
1–2% å, ö, h, b, c 1% aa, ee, kk
0–1% j, y

Ovanliga 0% x, q, z

Pröva gärna på den här texten:
KONTAKTA EN AVDELNINGSLEDARE OCH
BERÄTTA ATT DU VILL HJÄLPA TILL

Nå, vilka symboler finns i de två vanligaste bokstavsparen? Vilka sym-
boler är de vanligaste förutom dem? Resten går att lösa genom lite
gissning!

I nästa nummer av Vasen blir det fler kul scouttips. Skicka gärna in
ditt bästa tips!
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SENASTE NYTT FRÅN
GVB:s LÖP ARKLUBB!

Senaste  nytt är i nte så myc ket att skr yta med. Ti ll Lidingöstafe t-
ten den 5 okto ber lyckades kåre n inte ställa upp med något lag,
och på sto ra loppet dagen efte r sprang undert ecknad fe l och min
kol lega Daniel bröt båda b enen. Men skam den som ger sig. Den 4
okto ber 1997 går nästa L idingöstafett av stap eln. Börja träna
redan nu, för endast de med de häf tigaste  joggingdojorna får va ra
med. Anmälaningar görs till undert ecknad. Sträck orna är 4, 10,  4
resp.  4 km.

Ti l l  al la er som undrar vem snyggingen på sidan 8 i förra numret av
Vasen är,  (det står Peter under bilden, och han k ommer pr ecis från
ett träningspass  på 2 mi l ) kan jag
tala om att det är kårens senior-
scouters röst i kårsty relsen. Han vi l l
gärna ve ta vad al la tyc ker, vare sig
du är seniorsco ut el ler ej, så luft a
era åsikter samtidigt som ni anmäler
er till Lidingöstafette n.

/Peter
08-740 69 44
peter.gustafs son@sto ckholm.mail.te lia.com
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Kårkassören ber att få informera

Varför jo dom skall in på olika konton i
bokföringen och då blir den så svår att
läsa och förstå (både för mig och
revisorerna).

5. Blanda inte pengar. Om ni t.ex. skall ha
pengar av kåren för kvitton och ni inte
har betalt terminsavgiften så ställer det
till för mycket strul att reda ut för mig.
Ni får hålla reda på sånt själva. Dvs ni
betalar det ni skall till kåren och jag
betalar det ni skall ha av kåren. (ja det
blir dubbla transaktioner men underlät-
tar avsevärt)

6. Ibland kan det tänka sig att jag kan lösa
kvitton kontant. Men tänk på att det
endast skall ske undantagsmässigt. Jag
tycker inte om att gå runt med tusentals
kronor i växel för att göra det smidigare
för er. Kåren har ingen kontantkassa
överhuvudtaget (och skall ingen ha).

7. Redovisa fort. Jag kan inte se varför jag
måste betala ut pengar omedelbart om
ni har släpat med redovisning i måna-
der.

8. Jag gillar inte förskott. Dom är struliga i
hanteringen. Om ni struntar i förskott
så fixar jag betalningen omedelbart (till
Pg. förstås).

9. Allt skall vara redovisat och bokfört på
kårens postgiron senast den 15/5. Detta
för att ge mig lite marginal tills 31/5
som är sista dagen på bokföringsåret.

10. Om ni av någon anledning har problem
med ovanstående så kan ni alltid ringa
eller skicka e-post till mig så kanske vi
kan fixa till något eller åtminstone
förtydliga.

Limpan
tel 99 32 06

kjell.lindberg@edkl.se

Hej, för att förklara mig lite för er medlem-
mar så kommer här lite instruktioner.
1. Jag ogillar personkonton och övriga

bankkonton. Varför nu detta, jo till
postgirokonton kan jag betala direkt
utan att lämna datorn via ett kostnads-
fritt system som heter giroguide och jag
kan direkt se att pengarna går dit dom
skall (jag kollar att postgironummret är
rätt). Samt att på talongen som jag får
tillbaka från postgirot står det till vem
pengarna har gått. Allt detta sammanta-
get så blir det mycket smidigare att
betala ut till postgiron. Så om ni vill ha
era pengar någorlunda fort ange ett
postgironummer så betalar jag på ca 1
vecka, om ni trots allt måste ha in
pengarna på personkonto räkna med att
det kan ta någon månad då jag väntar
tills jag får ihop allraminst några st
betalningar. Ja jag är lat, men om ni inte
vill ta över kårkassörjobbet så ange
postgironummer.

2. Skicka kvitton som hör till lokalerna till
mig men allt som rör Pettersberg till
Jocke (han har ett eget redovisningsans-
var).

3. Skicka mig era kvitton. Jag är relativt
glömsk och risken att dom blir liggande
i någon väska / ryggsäck är större än att
posten slarvar bort kvittona. tejpa gärna
fast dom på A4 papper, men gör det på
så sätt att papperna går att hålslå utan
att förstöra kvittona.

4. Blanda inte kvitton. Jag vill inte ha
kvitton som t.ex. hör till läger blandat
med avdelningspengar eller Pettersberg.
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Sista ordet�

Vasens redaktör.

Nu är det bara sex, sju veckor kvar på
året. Det är ruskigt vad tiden går fort,
ibland är det svårt att hänga med.

Har ni tänkt på att vissa saker som man varit
med om för till exempel fem år sedan känns
som om det vore igår? Men om du tänker hur
det är om fem år, känns det inte oändligt långt
dit?

Själv tycker jag inte det känns så länge se-
dan jag var ledare på Skogsmännen. En sådan
här kväll som det är just ikväll, kallt, mörkt,
regnigt, blåsigt, en perfekt kväll för att träna
eldning, surrning och livlina i ”obsan”. Men
det var länge sedan. Lite avundsjuk är jag allt
på er lyckliga scouter som kastar er ner i leran
för att få den där burken med såpvattan att
koka över på 3 minuter blankt!

Nu måste jag be om ursäkt för ”tryckfelsnisse” i förra num-
ret. Adresserna till Vasen på ”nätet” blev alldeles fel. E-post skickas
till vasen@gvb.ssf.scout.se hemsidan finns på www.ssf.scout.se/
gvb/vasen.html. Där kan du hämta hem Vasen i elektroniskt
format om du föredrar att läsa den på datorn. Tack vare Matte
har vi fått en uppfräschning av kårens hemsidor. Jag lovar, de
är bland de snyggaste i Sverige. Landa på www.ssf.scout.se/gvb!

PS. Du skriver väl till Vasen!
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Nästa manusstopp

22 november
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Skriv till Vasen!

Skriv till
Vasen!

Jag flyttar den 16 november

Johan Dagerhamn
Skinnarviksringen 20
117 27 Stockholm
tel: 08-669 66 74

johan.dagerhamn@mailbox.swipnet.se

Blänkare

Glöm inte att det är kåravslutning
söndagen den 15/12! Klockan 14.00
börjar vi i Gustav-Vasa församlings-
sal med lekar och avdelningsstund.
Klockan 16.30 (cirka) börjar ceremo-
nin i Gustav Vasa lilla kyrka.

Jag flyttar

Nicole Rousset
Stopvägen 79
168 36 Bromma
Tel: 08–26 33 70


