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AVSPARK

Golfande scouter?
Hur många scouter i Stockholm finns det som samtidigt aktivt
spelar golf? Jag har faktiskt ingen aning själv, men jag
misstänker att de är lätträknade. Låt säga att jag har rätt i
mitt antagande om att det inte är många och häng med på en
liten spekulation i varför det är så.

Tidsåtgången är säkert en av anledningarna.
Som aktiv scout har man sällan en almanacka
som skriker av lediga lördagar och söndagar, de
enda dagarna för oss anställda (undantaget lä-
kare och politiker då) att använda till att gå ut
och harva med klubborna.

Sedan är ju golfare tvungna att snacka väl-
digt ofta om varför de håller på med sin syssel-
sättning. Det märker man direkt när man råkar
hamna mellan två personer som spelar golf, det
är nästintill outhärdligt. Vi scouter däremot
snackar inte så mycket om vad vi har gjort på
läger och möten utan koncentrerar oss istället
på att göra nya spännande saker hela tiden. De
flesta av oss känner nog inte heller att vi behö-
ver motivera för andra eller oss själva stup i kvar-
ten varför vi är scouter.

När det kommer till synen på naturen har vi
väl här kanske den tydligaste skillnaden. Golfare
är förtjusta i välklippta enorma parker, medan
scouter uppskattar det vildvuxna. Ett friluftsom-
råde som det vi har mellan Björkhagen och Nacka
vill den lokala golfklubben ta en bit av för att
anlägga fina gräsmattor på. Hoppas verkligen
att de misslyckas. Golfbollar som flyger i luften
borde dessutom vara mycket ohälsosamt för dju-
ren som bor i skogen. Visst, en junioravdelning
på hajk är väl kanske inte vad Roger Rådjur eller
Bosse Bäver drömmer om, men får han välja
mellan det och en golfare ligger vi nog bra till.

Som scout slipper man också det påtvingade
och ruskigt osmakliga mode som de stackars
golfarna måste utstå. Hur skulle det kännas att
inför varje möte vara tvungen att dra på sig ru-
tiga brallor, skor med små tofsar och dessutom
en liten keps med en röd tygboll på toppen? Vad
skönt att istället få dra på sig sin snygga, sol-
blekta scoutskjorta.

Efter närmare funderande så börjar jag nu
nästan tro att det är mycket, mycket mer som
gör att scouter och golfare sällan återfinns i sam-
ma person. Det är inte lätt att finna likheter
mellan dessa sysselsättningar. Det behöver ju
inte betyda att det är något som är fel med att
spela golf, men det är definitivt inte lika häftigt
som att vara scout, den saken är ju klar. Hoppas
nu att alla golfare som läser detta blir mycket
irriterade på mig, ni har nämligen förstört många
trevliga middagar för mig de senaste åren, så
jag har rätt att ge igen.

Mats Kronbladh
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Scouternas Dag går av stapeln lördagen den
8 maj 1999 på Kungsholmen. Möt upp på
prisutdelningen i Rålambshovsparken och
träffa alla dina kårkamrater!

Lilla Björn bjuder
till happenings!
Ledare och seniorscouter
hälsas varmt välkomna att
träffa likasinnade. Följande är
på tapeten:

Bangolf
Den 19:e maj är det Lilla Björns bangolfskväll i
tantolunden på södermalm. Vi träffas klockan
17:30 för den stora kampen och firar sedan seg-
rare eller segrarinna med fika!

Picnic
Den 12:e juni 12:00 i Hagaparken är det dags
för picnic. Vi ses vid koppartälten
och har då med
oss filtar, pic-
nic, vackert
humör och en
stor lysande
sol. Blir det
möjligen också
ett litet kår-
mästerskap i
brännboll?



LÄGERTIPS

Gör det med en klyka eller två!
Inför jubileumslägret och jubileumsåret har Vasen gjort en
djupdykning i kårens arkiv. Vi har letat fram några klassiska
scouttips från 50-talet: ”Pricken ger tips” och ”Klara dig
själv” av Frithiof Dahlby.
De här två böckerna andas en härlig entusiasm och är mycket  inspirerande. Vi har valt ut några
tips som vi tror att du kan ha nytta av – eller bara roligt med – i sommar. Böckerna är också en
kärleksförklaring till ”klykan”, en mycket användbar sorts träpinne. En klyka kan förenkla livet på
många sätt, pröva någon gång att göra en trefot utan rep men med klykorna kvar på slanorna!

1.a) Höj och
sänkbar
häng-
anordning. Bra
för långkok.

1.b) Ett eller
flera varav
kring störens
ände gör den
höj och
sänkbar. Obs.
den kraftiga
klykan i
marken.

2.a) Med lite
träning kan
man servera
kaffe utan att
bränna
fingrarna.

2.b) Korv,
halstrad på ett
spett, är en
läckerhet!

1.a 1.b

2.a 2.b



LÄGERTIPS
3.a) Med hjälp
av en klyka är
det lätt att
servera ur en
varm gryta
utan att
bränna sig.

Observera
skåran för
handtaget.

3.b) Elegant,
eller hur?

4.a) Håll alltid
handen en bit
från sågbladet
när du sågar.
Annars kan
klingan hoppa
ur skäret och i
handen.

4.b) För nära!

5.a) Små-
pinnar till
kokgropen kan
lätt och
behändigt
kapas på detta
sätt. Men tryck
inte så hårt
att klingan
viker sig.

5.b) Rejält
stöd och
mothåll för
sågens andra
ände.

3.a 3.b

4.a 4.b

5.a 5.b



KÅRINFORMATION

Jubileumsläger
Gustaf Vasas första utfärd den 23 november 1924
gick till Danderyd. Biljetten kostade 40 öre och
34 pojkar och ledare var med. På programmet
stod bland annat naturiakttaglser och tal av kår-
chefen.

1999 åker Gustaf Vasa-Bredäng till Ånham-
mar, biljetten kostar lite mer och vi hoppas kun-
na bli det tiodubbla i antal.

Men i grund och botten är det ändock samma
sak

Följer du med?

Patrullscouter 2-13 aug 1600 kr
Juniorscouter 7-13 aug 1000
Miniorscouter 7-11 aug 800
Seniorscouter 7-13 aug 1000
(syskonrabatt, 10% per medföljande syskon)

Anmälan och inbetalningskort får du av din
ledare

Besöksdag söndag den 8 augusti

Föräldrar, syskon, kompisar, kusiner och gran-
nar! Kom ut och se hur vi har det! Ta pendeln
från Stockholm 09.15 så hämtar vi i Gnesta. Stan-
na hela dagen, delta i programmet, prata med
ledarna och scouterna och ät av vår lägermat.
Kostnad 100 kr/ pers.

Vi ses på Ånhammar!

Lägerledningen

(om du har frågor, prata med dina ledare)

uppställning vid flaggstången

5-kampstävling

morgonbad i is-

kallt vatten

sp
is
by

gg
e 
m

ed
 le

ra

myggor

daggvått gräs

lägerbål under stjärnorna

kvällsfika med varmchoklad och mackor

vandring med ryggsäck genom sko-

gen

doften av tältduk

ljusspår i m
örkret

kvällsövning med utklädda ledare

kårrop som ekar över vattnet

festmiddag

naturstudier på ängen

repslagning



INSÄNDARE

Hej Vasen
När jag kommer på lägret
ska  jag bara äta.
David Lilja, Stingarna

Hej Vasen
Jag vill äta  pangkaka!
Gabriella

Hej Vasen
Jag vill inte skriva
något mer
Carl

Hej Vasen
Jag vill laga mat på lägret. Jag
vill också äta god mat och en
slav ska komma med maten åt
mig. Jag vill inte bada i iskallt
vatten utan varmt men inte för
varmt. Solen ska lysa varmt men
inte för varmt. Till mat vill jag
äta pannkaka.
Med vänliga hälsningar
Sandra i Stingarna.

Hej Vasen
Jag vill laga mat. Och jag vill
äta pizza och pannkakor och
Coca-cola. Jag vill bada och
busa på nätterna.
Vänliga hälsningar Ronja
Hadders

Hej Vasen
Jag heter Simon Ström. och jag
tycker att mans ska få god mat som
pizza eller hamburgare på lägret.
Jag är bäst!! Jag härskar här på
scoutkåren i Bredäng.
av Simon Ström

Hej Vasen
Snart är det Myrstigen och jag ska följa
med. Förra året var det roligt. Vi åt godis
och gjorde knopar. Vi miniorscouter ska på
läger på Ånhammar.
Tommy Engström

Jag vill ha mera glass
och godis och tårta.
av Kaj

Hej vasen
Jag vill laga mat och äta ham-
burgare och pommesfrites och
bada och jag vill busa på nät-
terna
Vänliga hälsningar Monika
Gorecki

Hej Vasen
I dag (sön 7 feb) gjorde Stingarna  utflykt
till Mälarhöjdsbadet där dom fick korv med
bröd. På vägen dit var det ett gäng kontrol-
ler bland annat livlina och pulkaåkning. På
vägen där ifrån hade jag och Hans-Chris-
tian en kontroll Nyckelhinderbana. Myggan
vann. Det var kul att vara kontrollant.
 Med vänlig hälsning
Elisabeth ”Elli” Bävern, Snabbis
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Förenings-
post

Kåravslutning
 den 3 juni kl 18.00

Varpaängarna
Bredäng

Välkommen!


