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Vice Kårordförande har ordet

�Unna dig
själv

något att
uppleva

och
utveckla
dig själv�

Hej i vårsolen!

Själv sitter jag mitt uppe i förberedelserna för Treklöver Gilwell-ut-
bildningen som går av stapel under påskveckan (v13). Min uppgift
under kursveckan är att se till att alla är mätta och glad och att
patrullerna får den mat dom skall ha under kursveckan. Detta har jag
gjort några påskar, närmare bestämt sen -93. Så i år blir det 5:e påsken
på Gilwell.

För er som inte vet vad Gilwell är för något så kommer här en kort
liten information:

Gilwellstugan ligger ca 11 mil från Stockholm vid sjön Båven allde-
les utanför samhället Sparreholm i Sörmland. Denna stuga ägs och
drivs av Svenska Scoutförbundet (SSF). Den hyrs ut till distrikt och
kårer från hela Sverige som ofta använder den som kursgård. På som-
maren används den också av konfirmationsgrupper. Stugan inhåller
ett 40-tal sängplatser. Bra kök, bastu och två stora salar.

Här håller förbundet en del av sina kurser bland annat Treklöver
Gilwell-kurserna. Det är en kurs som vänder sig till ledare som kän-
ner att dom skulle behöva lite nya idéer och utveckla sig själv som
ledare. Denna kurs går under flera tillfällen närmare bestämt 3 st
under 1997: På våren i påskveckan går påskkursen. Den delade kursen
går som det låter över tre långhelger to-sö under hösten och våren.
Och så finns en Treköver gilwellfjällkurs som går vid Mullfjälstugan
som ligger mellan Åre och Duved.

Cirka ett halvår efter kursveckan har man en obligatorisk
uppföljningshelg till den helgen skall man ha genomfört ett
uppföljnings arbete hemma på avdelningen/kåren/distriktet med ut-
gångspunkt på det egna ledarskapet.

Vad får man ut av en sådan kurs? Massor! Nya idéer på program.
Utvecklar sig själv som ledare. Nya ledarkamrater i från hela landet.
1vecka patrullscoutläger där DU är deltagare med allt vad det kan
innebära. Lägerbål och sångstunder.

Så du ledare som känner att du bara ger och ger och delar med dig,
unna dig själv något att uppleva och utveckla dig själv: GÅ EN
TREKLÖVER GILWELL-KURS!

Wennberg
krister.wennberg@gvb.ssf.scout.se
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Hört på KS

Kårstyrelsen sammanträder en gång i månaden, och
på mötet den 9 februari avhandlades följande:
– Rapport från det Al-middag som har varit, där

man bland annat diskuterade avdelnings-
rapporterna och vems ansvar det är att de är
tillhanda inför varje KS. Ansvaret är ömsesi-
digt; om man som Al inte har blivit kontaktad av
sin grenrepresentant i styrelsen så är det inte fel att
ta kontakten själv, och vice versa.

– På Al-middagen diskuterades också om förskottering av
avdelningsbidrag och övriga pengar från kåren. Förut-
sättningarna för att nuvarande system ska fungera gicks
igenom. Bland det viktigare är att alla pengar man har
fått i förskott ska redovisas med kvitton senast den 15
maj varje år till kårkassören.

– Det lägerplaneringsmöte som har varit hade väldigt dålig uppslutning.
Nästa lägermöte är den 23/3 på Rhensgatan klockan 19.00. Innan dess är
det på samma plats och tid ett budgetmöte den 19/3. Fler datum som har
med lägerplaneringen att göra är matrialfixarhelg den 10-11/5 som Moberg
är sammankallande till och ett datum för att reka (om behov finns): 20/4
Rhensgatan 9.00, Bredäng 9.30. På lägret ska vi också ha en gemensam
sångbok, sångbidrag kan skickas till Limpan.

– Avdelningarna rapporterade sina situationer. Bland det mer positiva var att
Gnagarna funkar bra tack vare både ledar- och föräldrartillskott.

– Dörren till lokalen på Rhensgatan är nu lagad, tack till Hasse för det.
– Kårstyrelsen fattade beslut om att kåren skall placera 100 000 kr hos OK

Ekonomisk förening, eftersom de kan i dagsläget erbjuda den bästa
sparräntan.

– Ska kåren vara med på Vasastans dagar 30 maj-1 juni? Frågan är öppen.
– Skogsmännen undrade om det är någon som har lånat Utterns livlinor.

Peter
peter.gustafsson@gvb.ssf.scout.se
http://hem1.passagen.se/etus6249
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Trots de extrema väderförhållandena
lyckades fyra deltagare ur Feik Shan ex
peditionen på kvällen den 24 januari

1997 nå toppen av Feik Shan, trots att de hade
valt att gå över den fruktade Djävulspinackeln.

”Vi kan tacka våra nya Fantasy-Tex. kläder
för att vi lever, säger en trött men lycklig Pe-
ter ”Göran Say No More Kropp” Gustafsson
över en knastrig XCD-linje från baslägret. Det
har inte varit någon problemfri expedition.
När vi  nådde toppen sent på fredagskvällen
var vi tvungna att ta beslutet att tillbringa
natten på toppen. Det hade nämligen blåst
upp till full storm, och sikten var lika med
minus tre meter. Och eftersom vår officiella
tältsponsor, 8848 Mountain Tent, inte ville
ha med andra tält än sitt eget på reklambilde-
rna från toppen så hade vi då bara ett tre-
mannatält, och vi  var ju fyra. Men grabbarna
i gruppen lät sig inte nedslås av det. Tvärtom,
Daniel ”Torry Larsen” (känd bl.a. för att till-
sammans med Alex ”Rune Geldnes” Stauch
ha genomfört världens längsta skidtur utan
tillförsel av förnödenheter: 3000 km från södra
till norra Grönland) Torén erbjöd sig att stå
och sova i en hängande standplats precis ovan-
för läger 6, men det tyckte vi andra var onö-
digt. Istället tryckte vi ihop oss i vårt enda
tält och tillbringade den iskalla natten utan
sovsäckar för att få plats.”

Det blev en dramatiskt natt på toppen. Bl.a.
fick man på toppen besök av snömannen.
Konstantin ”Vladimir Järnryssen Smirnov”
Maslennikov har fortfarande fruktan i rösten
när han berättar om den dialog som utspela-
des mellan klättrarna och snömannen:

”- Ska ni sova här? sa snömannen.
- Ja, sa vi i gruppen.
- Varför just här? sa snömannen.

- För att det är högt, sa vi i gruppen.
- Jaha, sa snömannen.
Sedan gick snömannen och lämnade oss

ensamma på jordens ödsligaste plats. Jag tän-
ker fortfarande på det.”

Feik Shan expeditionen har hela tiden job-
bat i det tysta och det är först nu som om-
världen har fått veta något. Expeditionens
marknadschef Olof ”Bill Gates” Backing för-
klarar:

”Det har varit vår strategi. Grabbarna ville
koncentrera sig på klättrandet och jobba
ostörda på berget. Det hade inte varit möjligt
om media känt till expeditionen i förväg. Inte
ens jag kände till någonting, inte ens att det
fanns en expedition. Men nu efteråt är vi
mogna att releasa hela grejen. Sedan blir
impacten hemma bättre för oss och våra
sponsorer.”

Peter
peter.gustafsson@gvb.ssf.scout.se
http://hem1.passagen.se/etus6249

Rapport: �Feik Shan-expeditionen 1997�

Thenzing Bhuta –
sann ödmjukhet.
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INBJUDAN

Allmänt ledarmöte

� Onsdagen 34/56�97

� Klockan 19.00�21.00

� På Serafens sjukhem, Bolinders plan 1.

� Anmälan till Marianne.

En representant från distriktet kommer och informerar om det nya
programmet. Det bjuds på kaffe och smörgåsar. Debatt. Analys.

Dina synpunker är viktiga: Välkommen!

Stockholms Scoutdistrikt
har flyttat!

Från 17 mars finns kansliet på
Fridhemsgatan 8Fridhemsgatan 8Fridhemsgatan 8Fridhemsgatan 8Fridhemsgatan 8
112 70 STOCKHOLM112 70 STOCKHOLM112 70 STOCKHOLM112 70 STOCKHOLM112 70 STOCKHOLM
Tel 652 05 10, fax 653 35 11

Hört på Ks � igen! – Fortfarande behövs det förstärkning på
patrullscoutavdelningen Rovfåglarna i
Bredäng.

– De som har ansökt om bidrag till Blå
Hajk och Explorer Bält fick 25% av
avgiften betald. Styrelsen beslutade om
att första KS i mars skall ansökning-
arna om bidrag till kurser och utbild-
ningar i fortsättningen vara KS
tillhanda.

Hälsningar från Nico.

9/3
– Det har funnits lite missförstånd

angående lägermötena, men au skall nu
reda ut detta.

– Redovisning av basarerna skall till
nästkommande år visa mera tydligt
vilka olika ”aktiviteter” såsom lopp-
markanad, korvutspisning, hantverk,
etc som drar in mest. På det viset kan
vi satsa energi på det mest lönsamma
aktiviteterna.

– Seniorscouterna skall kolla upp om de
kan deltaga i Vasastadens festival och
göra reklam för kåren.

– Konstklubben efterlyser större mål-
grupp. Därför kallar vi till möte för
andraårs miniorscoutföräldrar, även
föräldrar till andra scouter är väl-
komna. Mötet äger rum den 20/4 kl
18.30 till 20.30 i Serafens Sjukhem,
Bolinders Plan 1. Mötet handlar inte
bara om konst, utan främst om
scouting.
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Tema ull

Den fantastiska ullen

För att tyger av ull
ska bli lättare att an-
vända och sköta brukar
man blanda in andra
material, ofta synte-
tiska som polyester, akryl och nylon. Det är
relativt komplicerat att få till en bra väv där
ullens fibrer och plastens ”går ihop”.

Ull är ett ”levande” material och har fien-
der. Det finns både mikroorganismer och in-
sekter som tycker om ull. Därför brukar ylle
malskyddsbehandlas. Förr i tiden hade man
”malkulor” i garderoben för att hålla insek-
ter borta.

Tillverkning
Under senare år har produktionen av ull mins-
kat relativt alla andra material. Totalt sett har
den ökat och ökat. Benetton är en av många
tillverkare som bidragit till det. Alla som va-
rit i en benetton-butik vet vad jag menar.

Tyger av ull har funnits i kanske femtusen
år, men det var inte förrän under medeltiden
som det började bli en handelsvara. England
och Spanien var då två stora leverantörer av
ull och i Italien fanns det bra tillverkare av
tyger.

Från Nordafrika kommer Merino-fåret med
en mycket bra ullkvalitet vilket Spanjorerna
tog vara på. De exporterade sedan merinofåret
i modern tid till andra länder, främst Tysk-
land och Frankrike. Men nu är Australien
det överlägsnast största producentlandet av
merinoull. Andra länder som producerar
mycket är New Zeeland, Kina och Ryska Fe-
derationen i nämnd ordning.

Världsproduktionen av otvättad ull ligger
ungefär på 3 miljoner ton ull per år. Men
den måste tvättas innan den kan användas.

Ull är fint hår som växer på djur, till exempel
på får, kameler och hundar, och går att spinna
och bearbeta på olika sätt. Den vanligaste ullen
är naturligtvis den från får eller lamm och
det finns många olika sorter. Ullen kan till
exempel ha olika längd, färg och krullighet.
Den finaste används till mjuka mysiga tröjor,
den grövsta till mattor.

Speciellt starkt är inte ull, faktiskt svagare
än många andra tygfibrer. Men ull är elas-
tiskt och töjbart vilket gör att slutresultat ändå
blir ganska hållbart. Krulligheten i ullfibern
gör också att det går att väva varma tyger,
som behåller sin spänst, inte ”plattas” till och
isolerar bra.

Välkänt är också ullens förmåga att kunna
ta upp mycket fukt utan att kännas våt. Det
passar vårt klimat ganska bra och ett plagg av
ull känns därför sköna och komfortabla att
bära. Men det är kanske en överdrift att påstå
att våt ull fortfarande värmer.

Ull anses ofta som ”fint”. De finaste
kostymtygerna görs av den bästa ullen (Ita-
lien), många vackra folkdräkter har mycket
ylle i de olika delarna, många fina och håll-
bara mattor är gjorda av ull. En del beror nog
på att det krävs mycket kunnande och skick-
lighet att kunna bereda ullen och förädla den
till en färdig vara.

Skötsel av ull
De flesta plagg av ull måsta man tvätta för
hand med milda tvättmedel. Ull innehåller
mycket fett (lanolin) och är känsligt för alkali-
ska medel, något att tänka på även vid infärg-
ning. Ull ”filtar” sig ganska lätt vid vatten-
tvätt och därför måste man tvätta varsamt.
Kemtvätt passar ganska bra men är ur miljö-
synpunkt inte att föredra.
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Tema ull

Då kan man fundera lite på hur mycket bara
tvätterierna bidrar med till miljöförstöringen.

Det sticks och kliar
Många har nog någon gång vart med om att
en tröja ”sticks och kliar” eller åtminstone
hört ett barn klaga ”jag vill inte ha den tröja,
den ...”. Undra vad det kan bero på? Om man
ska tro reklamen för ett helt underställ i ull
så beror det på att ”moderna” produkter inne-
håller mycket kemikalier, ”men inte detta
underställ därför kliar det inte”. Det kan sä-
kert vara sant.

Jag har själv märkt att om en jag har en
ylletröja och det blir för varmt så börjar det
klia. Men ute i kylan känns det bra. Sedan är
det skillnad på ull och ull och tyger och ty-
ger. Mina två bussaronger är inte sticksiga.
Min bästa kostym är inte stiksig. Min svarta
polo av 100% merinolamm är inte sticksig.
Min överrock är det inte heller.

Men jag har ett par sticksiga tröjor. Två av
dem är gjorda på en blandning av 60% me-
rino, 5% kashmir, 15% angora och 20% plast.
De kan bli lite obehagliga när det blir för
varmt. Den tredje är en dansk grov fiskartröja

av 100% ull. Den är lite behagligt sticksig
tycker jag.

Tack vare att ull innehåller så mycket ull-
fett, tar inte fibrerna åt sig smuts speciellt
lätt. Smutsen stannar på ytan. Plagg av ull
behöver därför inte tvättas lika ofta och kan
fräschas upp genom vädring och borstning.
Det spar både plaggen och naturen genom
minskad tvätt.

Den höga halten av lanolin ger också ullen
en annan fantastisk egenskap. Om man låter
barn bära stickade blöjbyxor (med tygblöjor
innanför) kommer de aldrig att lukta piss trots
att de blir fuktiga mer än en gång. Pisset
omvandlas på något konstigt sätt och vädras
lätt bort. (Tygblöjan av bomull är dock inte
roliga att ta hand.)

Det är fantastiskt
Detta utnyttjas av ”det fantastiska under-

stället” jag tidigare nämnde. I annonsen på-
stås att ”svett och urin” omvandlas till ”lukt-
fritt vatten” och därför är perfekt för jägare,
äventyrare och andra som vistas många dagar
i den kalla ödemarken. Något för scouter?

Björn

bääää!
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Historien om Vasen

Kårens symbol, en vase, har en form med anor från 1300-talet.
Vasen är ursprungligen Vasaättens sköldemärke och har un
der århundrandens lopp haft olika former. Det finns många

tolkningar om dess innebörd. En teori är att vasen föreställer ett så
kallat murankare. Det hävdas också att framställningen som stilise-
rad sädeskärve är helt felaktig.

I Roslagen fanns på 1300-talet tre ätter med det sköldemärke som
sedan, under Gustaf I:s tid, kom att kallas för ”vasen”. Ätterna var
troligen besläktade med varandra. Två av dem tynade bort under
medeltiden utan att höjt sig från lågadel. Men för den tredje gick det
bättre och under 1400-talet räknades den till landets förnämsta adel.

De första medlemmarna av ätten som märks är Nils Kettilsson och
räknas som ättens stamfader. Han nämns i handlingar från 1361. Hans
son Kristiern Nilsson nämns i handlingar från 1396, då redan som
riddare. Om Kristierns handlingar finns mycket bevarat. När man
läser om desssa är det inte att undra på att hans sonsons son, Gustaf
Eriksson (Gustav I), blev som han blev.

Den första vasakungen
Gustav I, eller Gustav Vasa som vi brukar kalla honom, var släktens
enda manlige medlem i början på 1500-talet. Den 6:e juni 1523 besteg
han tronen och blev den kungliga Vasaättens stamfader. Kronan för-
klarades ärftlig efter förstfödslorätt inom hans ätt. Vid sin död efter-
träddes han av sin son Erik XIV. Sedan följer en lång rad av tronarv-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

vingar som ni kanske känner igen: Johan III,
Sigismund, Karl IX, Gustaf II Adolf och till
sist Kristina.

Alla har de använt en vase som sköldemärke
men med lite olika utformningar, kanske också
med lite olika innebörd. Att märken föränd-
ras under årens lopp är ganska vanligt och sker
fortfarande. Shell och Toyota är två exempel
på företag som förändrat sina märken. Du kan
säkert komma på fler.

Den vase som vår scoutkår har som symbol
nu lär vara tecknad av ”Håj” (tidigare ledare i
Waxholm och GVB). Intecknat i vasen ska man
kunna hitta en pilspets längst ner (om jag
minns rätt). Jag tycker vår vase ser fin ut.

Björn

Vasa-vapnet i olika
utvecklingsformer. 1 Nils
Kettilssons vapen 1367;
2 biskop Kettil Karlssons
vapen 1458; 3 Gustaf
Erikssons vapen 1521
(innan han blev kung);
4 Gustaf I:s vapen 1540;
5 En tolkning av Gustaf
I:s vapen som lansspets;
6 Kristinas vapen 1632,
en yvig sädeskärve;
7 Nuvarande officiella
utformning;
8 Scoutkåren Gustaf
Vasa-Bredängs symbol. 8.
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Berguven

Bubo Bubo

Berguven är den största ugglan vi har
och den finns i hela Europa. Den är
eller har varit utrotningshotad men bör-
jar nu växa till sig i antal tack vara
många djurskyddsinsatser. På vissa plat-
ser finns det riktigt gott om dem.

Denna stora uggla, cirka 67 cm hög,
är både en stannfågel och en flyttfå-
gel. Den finns i skogar, på slätter, i
klippiga områden och berglandskap.
Boet bygger den i klippskrevor eller
på marken. Boet är spartanskt och
är sparsamt smyckat med hår och
fjädrar från byten.

Mamman brukar lägga två till
fyra ägg och ruvar dem en dryg
månad. Under tiden är pappan ute
och jagar och tar med mat hem till
mamman, men pappan får inte gå för
nära. När ungarna har kläckts tar mam-
man hand om dem och skyddar dem.
När ungarna har blivit två månader bör-
jar de röra sig i närheten av boet. Vid
tre månaders ålder kan de flyga.

Berguven har ett stort revir som kan
sträcka sig upp till 1,5 mils radie från
boet. Den är en duktig jägare och kan
ta så stora byten som harar och så
små som insekter. Den har ett läte
som låter ”oh-oh” och ibland skrockar
den.

Visst är den häftig!

Vill du skriva om ditt patrulldjur?
Skriv till Vasen!
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Vasen chat !

Hej Vasen jag är en fd GVB scout som lyckades irra mig in till
eran snygga hemsida. Mina komplimanger till den som gjort
den! Jag mår bra och lever, hoppas ni har det lika bra som jag.

Idag är det alla hjärtans dag och jag kommer skicka ett xtra
mail med hjärtan på, fast det är nog bara den som läsre mailen
som kan se den. Men dom är fina! Ni får gärna maila mig på :
nv96bays@linnea.asogy.stockholm.se Det är en lite längre adress,
men jag hoppas att det inte är nåt hinder... My best wishes to
Gustav Ve & Fasa

Sima

 Jag vill bara påpeka Jag vill bara påpeka Jag vill bara påpeka Jag vill bara påpeka Jag vill bara påpeka att det smygit sig in ett litet fel i min insändare (nr 1 1997: vasen debatt).
Jag berättar om att en scout inte hjälper en kompis som ramlat under en orientering. När jag
skrev det tänkte jag på en händelse som inte har med scouterna att göra. Personligen tror jag
att en scout skulle stanna och hjälpa kompisen. Hoppas detta inte orsakat några heta känslor.

Jag har fått frågan: ”Upplevde du hela din tid som scout så här?” av en som läst insändaren.
Jag skulle vilja svara så här: Mina första år som scout (minior och junior) minns jag inte så
mycket av, men jag vet att jag tyckte det var kul. I patrullscouterna har jag upplevt många
roliga saker och skaffat mig vänner för livet. Jag har även lärt mig mycket, men vissa saker har
jag inte upplevt som så bra, bla de jag tog upp i förra numret av Vasen. Jag hoppas att ledarna
lyssnar och ser till så att alla får det ännu roligare än jag själv har haft som scout.

I övrigt kan jag hålla med om Björns kritik, att min jämförelse med skolan och scouterna
inte stämmer helt, men jag tror ändå att mitt budskap kom fram.

Marcus

Hojojjoj!!Har jag fattat galuppen rätt så kan man skriva till våran  finemangsiga kårtidning
från internet! Det har jag i så fall gjort nu.

Från en scoutig datanörd! (Nadja!)

Hejsan Vasen!
Vi (Linnea, Ulrika, Katarina) vill klaga på Kaninen i Gnagarna. Ni

tar inte hand om er flagga. Vi har varit gamla kaniner, då tog vi hand
om vår flagga. Fråga Eira om råd (hon lovade oss att ”fixa” flaggan.

Hejdå!
ps: Räven och Kaninen är de bästa!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Sista ordet�

�fleece-
tröjor är
fula och
äckliga�

Reklam
Till dags dato har jag skaffat utrustning un-
der tjugo års tid och tänkte därför dela med
mig lite av mina erfarenheter. Bra att tänka
på när du ska köpa något.

1. 1. 1. 1. 1. Mina bästa saker har en bra kvalitet!
Låter inte så konstigt kanske, men mina bästa
saker har haft en livslängd på cirka 15 år.
Min dunsovsäck från Caravan (0 grader, vikt
1000g) har jag haft i 15 år på många som-
marläger, vår- och hösthajker och även på
vinterhajker. Ibland har jag frusit det ska
erkännas, men den har varit bra. Nu har
dunet och säcken blivit tunn och jag har
köpt en ny och varmare i syntet, men den
gamla duger fortfarande i stugor och
som förstärkning i en annan säck om
det är riktigt smällkallt ute. Alltså: lägg
pengarna på en bra sovsäck av känt
märke. Du har den i 15–20 år.

2.2.2.2.2. Mina Lundhags-kängor har jag
pensionerat efter cirka 15 år. Tyvärr.
Skaftet är av läder och foten av cellgummi.
Cellgummit krymper efter 10 år så mina
kängor har blivit för små. Men de är fortfa-
rande bra för någon med mindre fötter än
jag. De har bra kvalitet och håller länge om
de sköts noga. Alla jag känner håller med
om att Lundhags kängor är de bästa för scou-
ter. Nu har jag skaffat mig ett par ”moderna”
låga pjäxor av fabrikat Rockport i nubuck.
De är billigare än Lundhags och är ”mode”
nu. De är väldigt sköna faktiskt men kängor
är mer praktiskt. Mitt råd: skaffa begagnade
Lundhags när du växer. Köp nya Lundhags
när du växt klart. Du har dem i 15–20 år.

3.3.3.3.3. Regnställ har jag aldrig haft något bra
förrän nu. Jag har alltid köpt billiga, tunna,
klibbiga, fladdriga regnställ. Men nu har jag
skaffat ett från Tenson med MPC som ”an-
das”. Jag köpte det på rea för 995 kr, det är

helblått, har inga ränder eller häftiga färger
som kostar. Bara bra funktion. Jag hade spa-
rat mycket pengar om jag köpt ett sådant
för tio år sedan. Mitt råd: kosta på dig ett
bra regnställ, ta till extra i storlek.

4.4.4.4.4. Tre olika ryggsäckar har jag haft. Mina
första var tillverkad i Taiwan och var bara
skit. Först gick blixtlåsen sönder, sedan
säcken och till sist ramen. Det tog två år.
Sedan tvingade jag mamma och pappa att
köpa en Fjällräven Raven Gyro. Bara skit
det också, dyr, komplicerad ram, ogenom-
tänkt och ojämn kvalitet. Livslängd 10 år
trots allt. Men sedan, efter att noga provat
och studerat fabrikat och modeller köpte
jag en svindyr Karrimor Condor 60-80, ram-
lös och utan ytterfickor. Skön, smidig, på-
litlig, hållbar, anpassningsbar. Är sju år nu

och håller minst lika länge till. Så: köp
en modell som funnits några år, köp
inget mode. Bra säck kostar. De bästa
kommer från Norge.

5. 5. 5. 5. 5. Mina bästa tröjor är av ull. Fleece-
tröjor är fula och äckliga tycker jag.
Du håller kanske inte med, men tänk

på att de är gjorda av plast och därför är
onaturliga mot din hud och miljön. Skaffa
tröjor av ylle i stället. En tunn av merino-
ull som inte kliar och håller mycket länge,
en grov fiskartröja/norgetröja när det är rik-
tigt kallt. Ull är oslagbart, vackrare och be-
höver nästan aldrig tvättas. Bussarongen är
av ull, billig och hållbar. Den är perfekt att
ha under en annan jacka, du behöver ingen
fleece-tröja om du har en bussarong. Fleece
är slit och släng.

Nu har jag gjort lite reklam. Allt är sant.



BFÖRENINGS-
BREV

Avsändare:
Scoutkåren Gustaf Vasa � Bredäng
c/o Björn Hagqvist
Sankt Göransgatan 102 4 TR LÄG 1844
112 45 STOCKHOLM

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
Internet: vasen@gvb.ssf.scout.se; http://www.gvb.ssf.scout.se/gvb/vasen
Annonser: Vi säljer annonsplats till företag som vill stödja oss.

Nästa manusstopp

2 Maj

o

n

Skriv till Vasen!

Skriv till
Vasen!

Medan Janne är i Holland bor jag i
huset!
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Staffan
staffan.engwall@stockholm.kl.se

R:etR:etR:etR:etR:et låter meddela att hans telefonnum-
mer till jobbet 401 65 23 inte gäller
längre. 401 03 13401 03 13401 03 13401 03 13401 03 13 är det nya. Förmånen
att kunna faxa till R:et försvinner oxå.
Och någon e-postadress är inte känd
av honom själv.

Jag har flyttat!

Leif Riber
Hagalundsgatan 46 2 tr

171 50 SOLNA

tel: 27 61 42


