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UGGLANS VÅröVERNATTNING
28-29 MAJ
11 glada scouter och 5 lika glada ledare var på
tältövernattning på Lådnaön i Stockholms skärgård
en fin helg i maj. Vi åkte Waxholmsbåten Viberö ut
till Lådna och Calle hade fixat så vi fick besöka
kommandobryggan och träffa kaptenen Peter.

Väl framme började vi med att laga Lunch vid Lådna
brygga.

Vandringen till ängarna på
Lådnaön
blev
mer
strapatsrik än vi hade trott.
Vi gick, rodde, gick lite till
och gick lite vilse. Vi
passerade skog och berg,
ängar och skog och kärr
och ännu mer berg men till
slut var vi framme.

Där väntade Calle och Sven som kört båten med allt
materiel ut till ön.
Dags att resa tälten.
Eftermiddagen bestod sen av Geocahing, fiske, natur
och lite sjökort innan det var dags att laga middag.
På kvällen kom poliskonstapel Sture Wassäng och
berättade att det rådde korvbrist i Sverige.
Korvsmugglingen från Finland behövde utredas och
stoppas. Scouterna besökte Lotsen, Fiskaren och
Handlaren för att ta reda på vem som var skyldig. De
klarade detta galant och Smugglaren hittades, korven
konfiskerades och kunde ätas till kvällsmat.

Vi sov alla gott på natten.

www.waxholmsscoutkar.se

Fyren
På söndagen var det bara att äta frukost, riva tälten,
packa båten och avsyna området innan det var dags
att gå till båten igen. När vi satt och åt våra frukost
hörde ett väldigt ”brölande”. Det var kossorna som
hade fått korn på oss från andra hagen. Den hagen
passerade vi sedan på väg hem.
Tack alla scouter och ledare för en härlig helg. Ett
extra tack till Calle som hade ordnat det mesta
praktiska runt omkring.

INSEKTERNA

Efter att Kristi himmelfärd var avklarad var det dags
att göra en insamlingsrunda i Löjvik där vi delat ut
loppislappar några veckor tidigare. Efter en lite trög
start så fick vi i alla fall ihop en hel del på kärran.
På helgen var det Roslagens dag vid Domarudden,
där Insekterna representerades av en patrull glada
scouter. Märke fick de också!
Veckan därpå, ett nytt Kullömöte! Nu var det dags att
damma av kart och orienteringskunskaperna.
Kontrollerna bestod av jordgubbsylt, bananer och
tårtbottnar.
Smaskig tårttävlig med proffsiga domare avrundade
mötet en fin kväll i naturreservatet.

Insekter - ryggradslösa, sexfotiga leddjur. Det låter
kanske inte så imponerande men det är en av de allra
mest framgångsrika djurgrupperna. Annars stämmer
beskrivning väldigt dåligt på våra scouter! Tvärtom,
vi har att göra med ett gäng nyfikna samarbetande
tvåfotingar med massor av energi.
Här kommer lite om våra möten de senaste
månaderna.
Mars månads scoutmöten avslutades med att vi
tränade på att lära oss hitta. Det var både teoretiska
och praktiska övningar i karta och karttecken i och
runt scoutlokalen. Fortfarande ganska skumt på
kvällarna, så det var på gränsen att vi kunde se kartan
i den sena skymningen. Att läsa och kunna följa en
karta är alltid värdefullt, inte minst om man som
scout senare under terminen kommer att ha tårtorientering.
Efter påsklovet var det Kullömöte. För att "fira" att vi
glömde bort påsken fick scouterna gå ett spår för att
återfinna påskharens försvunna ägg. De flesta
patrullerna lyckades i alla fall till slut reda ut det
hela. För någon patrull blev sångstunden lite väl kort.

Efter loppisen som sköttes med hjälp av föräldrarna
var det dags för terminens sista möte vid
scoutlokalen. Surrningens ädla konst övades.
Scoutena byggde en bro som alla sedan fick prova att
gå på. Mötet avslutades med att ett par, för insekterna
välbekanta Uggleledare berättade om allt spännande
de håller på med. Scouterna lyssnade storögt och
drömmande om vinterövernattningar, knivar, eld och
yxor.
Nu i helgen var det då äntligen dags för
övernattningen bland tomtar och troll.
Andraåringarna som var med på förra årets
övernattning fick nu uppleva att sova i torra kläder i
ett torrt tält och lagom varmt väder. Även
förstaåringarna fick uppleva detta, men de slapp förra
årets regnande. Alla var på gott humör och det verkar
ha varit en riktigt lyckad helg.
Det var lite om Insekterna - ett glatt gäng
spårarscouter med ett riktigt bra avdelningsnamn!

Mötet därpå plockades tälten fram. För några var det
första gången de reste tält, andra har gjort det tidigare
och visade glatt hur man kan göra. Vi ledare försökte
visa hur man ska göra. Det här var bra övning inför
den kommande övernattningen i slutet av maj. Väl
inne i tälten pysslade scouterna med att göra
drömfångare, de kommer säker också att vara till
nytta på övernattningen.
Nu började det dra ihop sig inför årets loppis. Veckan
efter var insekterna i Löjvik och delade ut
loppislappar.
Så var det dags för Kullömöte igen! Den här gången
var föräldrarna inbjudna till föräldramöte och fick
information om vad vi håller på med, kommande
läger, loppisen och andra aktiviteter.
Scouterna bakade pinnbröd.
juni 2016

Fyren

På Myrorna är vi just nu 12 scouter och 4 ledare. Vi
har den senaste tiden lärt oss surrning, karta
kompass, varit på Kullö och mycket annat roligt. Vi
har även varit iväg på övernattning vilket scouter och
ledre tyckte var roligt.

På ugglan är vi nu 23 scouter och 7 ledare o
assistenter. Vi på Ugglan har jobbat inför
Loppmarknaden och Roslagens dag, där vi också
deltagit. Vi hade ett mycket lyckat möte på Tenö där
vi jobbade med saker som kan vara bra att kunna när
man är i skogen. Skavsår, hitta vilse väderstreck utan
kompass och hinderbana. Senaste mötet jobbade vi
med surrning och de som inte redovisat för sina
eldningsmärken fick redovisa detta.

Vi på insekterna är 22 scouter o fem ledare.
"På Besök" - föräldrar besökte oss på vårt möte på
kullön, där vi grillade pinnbröd.
"Vi samlar in" - loppisinsamling på Resarö.
"Vi har tappat något" - orientering på Kullön med
insamling av ingredienser till en tårta som sedan
byggdes och åts.
"Vi bygger bro" - surrningsmöte, och besök av
Ugglans ledare.

På Sjöfåglarna är vi nu 12 och 3 ledare. Sedan sist
har vi tävlat i Roslagens dag där Skrattmås kom på
en hederlig tredjeplats och Storlom en sjätteplats. Vi
har även varit på Långhajk till fots i Roslagen.
Patrullerna har även varit ute på egna patrullhajker.

Vi deltog också på Roslagens dag med en patrull på 5
scouter, som samarbetade väl i skogarna runt
Domarudden.

På småfåglarna är vi för närvarande 16 scouter och 6
ledare.
Småfåglarna har gjort lite olika saker den här
terminen. Vi besökte trollen i Trollskogen
(Övernattningen), varit på Kullön och lokalen
mötestid, vi missade dock tyvärr Roslagens Dag. På
mötena har vi haft övat saker som första hjälpen,
kollat på stjärntecken och skickat ljussignaler. Vi
mötte Påskharen som förlorat sina ägg, plockat saker
till Loppis, mött Uggleledare, bakat tårta och mycket
mer. Ha en trevlig sommar.
mars 2015

Fyren

Det ryktas att…
... Att Mia är en isprinsessa
... Att isprinsessor har tre ben
... Att det gör ont att vara en isprinsessa
... Att tyskarna står på stormköket
... Att eva är en mördarsnigel
... Att eva kanske är en orm istället, för hon ömsar
skinn
... Att Johannes vill ha smultronost
... Att man halkar av flott
... Att Ingvar är en vis gammal man
... Att det var nutella i tacogrytan
... Att alla har hemlängtan
... Att ryktena är tillbaks
... Att Ingvar är vänsterhänt

EFTERLYSES
Ledare till råseglet
Vi söker särskilt ungdomsledare till Råseglet vårt
Utmanar lag för de som går i 9 till och med det år de
fyller 18, det är en roll som kommer delas med flera
personer. Ser gärna att en tjej över 18 år söker. Och
mammor är mycket välkomna! Anmäl intresse till
Maria Kindel, maria.kindel@waxholmsscoutkar.se

Valberedningen
Valberedningen söker ersättare till styrelsen för olika
roller. Vi söker en ny sammankallande till
projektgruppen för ny scoutgård. Anmäl intresse till
Maria Kindel, maria.kindel@waxholmsscoutkar.se.
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Sommarläger på Vässarö
Gemensam kårstart

SEPTEMBER
28
september

Rekryteringsdag

Rekrytering
Vi söker nya scouter i åldern 8 och 9 år! Fråga gärna
kompisar och grannar om de vill börja! Första veckan
när skolan börjar, vecka 34 kommer vi besöka
skolorna i Vaxholm för att rekrytera nya scouter. Vi
söker villiga scouter och ett par ledare som kan följa
med till skolorna. Anmäl intresse till Maria Kindel,
maria.kindel@waxholmsscoutkar.se.

Vill du skicka in något till fyren?
Har du något du något du vill dela med dig av till
Fyren tveka då inte att skicka ett mejl till
fyren@waxholmsscoutkar.se
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