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råseglet på Snåriga skäggen
Äventyret började med att vi steg på bussen vid
hamnen i Waxholm. En av deltagarna hade missat
planeringen helt och hade råkat hoppa på bussen en
dag tidigare än alla andra. Denna dag var scouten
därför dubbelt så redo som alla andra mindre redo
scouter i laget. Vi bytte färdmedel från buss till tåg
och lyckades med knapp tidsmarginal komma fram
till tävlingsplatsen. Råseglet var nästan fulltaligt
denna kalla skäggiga söndag, sex stycken med
ledare.

några knopar som belönades med ytterligare sex
kort. Förvirrade och undrandes över vad korten
betydde gick vi vidare till nästa prövning.
Vi besökte en professor i hans gamla vetenskaps tält
och blev testade på vår intelligens. Vi fick hitta ord i
det periodiska systemet, para ihop namn med bilder
av gamla vetenskapsmän och kvinnor samt se
mönster i numreringen av kort. Med vår
gemensamma kunskap och intellekt lyckades vi
passera alla prövningar med särskild hjälp från
Märta. Vi blev belönade med tre kort samt ett stort.
Nästa prövning kom i form av ett tillfångatagande
av hjärter dam. Vi tvingades gå genom en
hinderbana medan alla i vårt lag hade var sitt
handikapp. Mia och Filip syddes ihop, Märta
försattes i ett chocktillstånd, Daniel tvingades gå
baklänges med endast en spegel som guide och
Simon blev också handikappad på något sätt. Efter
mycket skratt och blåmärken tog vi oss igenom
hinderbanan och blev igen belönade med ett antal
kort. Sedan satte vi oss på ett lagom bekvämt ställe
och åt lite lunch. Under lunchen smög sig en
reporter in bland oss och ställde några frågor. Vi
meddelade henne att på Island finns det vulkaner
och frisörskolor och sedan gick hon iväg med ett
besynnerligt roat ansiktsuttryck.

Så då stod vi med våra vackra och mycket välgjorda
pappersskägg och väntade på startsignalen. Vi
bestämde att börja med kontrollen som låg längst
bort. Det var en klassisk scoutövning. Vi skulle följa
instruktioner som var krypterade med olika sorters
chiffer. En av instruktionerna så åt oss att gå till ett
hus men tydligen kunde bara kontrollanterna se det.
Dem måste använt någon sällsynt knop eller kanske
hade dem en superscout bland väskorna för på något
sätt såg dem tydligen huset som stod bakom kullen
med den höga törnbusken på. Uppgifterna vi gjorde
gav oss fyra kort.

Nästa äventyr kom i formen av ett krocket spel med
lite besynnerliga mål. Vi fick en boll och klubba per
scout och skulle slå bollarna först mot en flaska,
sedan träffa en pinne i marken, navigera bollarna
förbi en te bjudning någon satt upp mitt i banan,
planera fyra bollar på fyra kort och till sist slå ned en
hink med en katt på. Efter ett antal för hårda och för
lösa slag lyckades vi med uppgifterna och fick tre
kort. Vi lyckades även ge bort det stora kortet.
Den sista kontrollen var en te bjudning med
hattmakaren. Vi bryggde te och glaserade cupcakes
enligt några mycket långa och komplicerade
instruktioner. Vi presenterade de sedan genom att
vandra en mycket hal och brant väg till
tebjudningstältet. Våra skapelser fick mycket höga
betyg och belönades med fler kort.

Nästa station var olika knepiga och knopiga
utmaningar. Vi tvingades skriva dikter och knyta
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Vi gick sedan iväg i väntan på resultaten. Efter
några minuter och koppar varmt te senare ropades
alla scouter till samling. Resultaten visade att vi inte
vunnit några utmärkelser eller vunnit tävlingen. Vi
drog en suck av lättnad men också av besvikelse
eftersom vi inte kommit på andra plats vilket är att
inofficiell vinna Snåriga skäggen. Vi ropade vårat
kårrop och gick sedan mot tåget för att ta oss hem.

Sjöfåglarnas Vinterövernattning med
Rovdjuren från österåkers scoutkår
11-12 februari
Kl 9 lördagen den 11 februari tog fem Sjöfåglar
bussen från Vaxholm mot Prästtorp. Ungefär
samtidigt tog 15 Rovdjur från Österåkers scoutkår
bussen från Åkersberga till Prästtorp. Väl framme
bekantade vi oss med varandra med en namnlek som
kallas hinken och ropade våra avdelningsrop och
patrullrop.
Prästtorp har ju varken el eller rinnande vatten så nu
var det dags att börja jobba så vi kunde laga mat och
hålla oss varma. Vi tog våra yxor och sågar och gav
oss ut i skogen för att se om det kunde finnas några
bra fallna träd vi kunde göra ved av.
Det fanns flera stycken bra fällen som vi sågade upp
i lagom stora bärbara bitar och bar upp till såg och
huggplatsen. Man blir ju hungrig av allt arbetande så
vi bröt för lunch som nu skulle lagas till över öppen
eld patrullvis. Patrullerna hade planerat egen mat
som de även inhandlat. Det blev god och närande
mat, ledarna gjorde en fiskgryta med egengjord aioli
och nybakat bröd. När vi hade ätit, diskat och släckt
eldarna väntade mer sågning och vedhuggning tills
vedlårarna var fyllda och vi kände oss nöjda.
Vi ville att scouterna skulle lära känna varandra lite
bättre så vi delade upp dem i tre kåröverskridande
patruller där de var sex i varje patrull och gjorde ett
par samarbetsövningar. Först började vi med att
patrullerna skulle ta sig över ett tio meter långt träsk
på tre sittsmurfar (sittunderlag), det gällde att tränga
ihop sig ordentligt när sex personer skulle få plats på
två sittsmurfar medan den tredje flyttades fram.
Många olika tekniker provades men de flesta kom
tillslut fram till att det enklaste var att hälften
hoppade upp på ryggen på de andra.
Vi körde även en samarbetsövning som heter händer
och fötter som går ut på att patrullen tillsammans
varken får ha fler eller färre kroppsdelar i marken än
vad lekledaren säger under ett par sekunder. T.ex.
tre händer och fyra fötter vilket kan bli lite krångligt
när man är sex stycken. Även denna övning klarades
galant och det började nu skymma och var dags att
bege sig in för att komma överens om hur de skulle
sova på de två sovloften.

/ Råseglet genom Filip
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druckit lite för lite vatten under dagen och sedan
fyllt på under kvällen blev ju såklart nödiga under
natten. Men då var det bara att smyga ut på dass
eller bakom ett träd.

Väl inne, så ställde vi stugan i ordning med bord och
bänkar, det var redan varmt då kaminen och
vedspisen varit igång sedan länge. Nu hade vi ju
tänkt att vi skulle hunnit med lite hantverk men alla
var så glada i att såga och hugga ved så det hanns
helt enkelt inte med, för nu behövde vi börja med
middagen. Vi fortsatte jobba i de nya patrullerna där
två patruller fick sätta varsin deg till semlorna som
skulle jäsa klart till efter middagen medan den tredje
började steka köttfärs och quorn till tacos.
Patrullerna som gjort deg fick också hacka
grönsaker och duka i ordning för festmiddagen. Det
var smaskens med tacos!

Söndagsmorgonen började med väckning och
klassisk scoutfrukost, havregrynsgröt med kanel,
mackor och varm dryck. Nu fick tredje patrullen ge
sig på disken medan de andra packade färdigt sina
packningar. När så alla var klara med sina
packningar bar vi ut dem och patrullerna fick varsitt
städområde både ute och inne för vi vill ju lämna det
snyggare efter oss än vad det var när vi kom.
Grytorna som vi använt till lunchen behövde ju
också svintas innan vi kunde packa ner dem.
När vi var klara med städningen så körde vi en först
i mål som började med livlinekast i strömkast där de
skulle få 10 träffar på målet sen skulle de surra en
A-bro och ta sig över en bäck, göra tio korrekta
knopar med korrekta rep, de man inte kunde fick
man visade för sig så man kunde slå dem själva sen.
Först i målen avslutades med ett chiffer. Det blev
ganska jämt och de som ledde i början var inte de
som gick i mål först. Det började nu dra ihop sig för
lunch och då öppnade lägligt Prästtorps grillkiosk
som serverade tunnbrödsrulle med alla möjliga
smaskiga tillbehör.

Medan en av patrullerna fixade disken knådades och
rullades semmelbullarna som nu skulle jäsa en stund
till innan de gräddades i vedspisens ugn. Både
laktosfri och vanlig grädde skulle vispas och
scoutliljor skäras ut till mallar så vi kunde göra
riktigt snygga scoutsemlor.

Så var äntligen semlorna färdiga och kunde
monteras
med
grädde
och
hemmagjord
mandelmassa innan de pudrades med florsocker och
fick fina scoutliljor på locken. Mätta och belåtna var
det nu dags för nästa patrull att diska innan vi mätta,
trötta och belåtna började krypa ner i sovsäckarna.
Efter vissa diskussioner om det var för varmt eller
inte somnade vi gott. Vissa av oss som kanske

Vi avslutade med uppställning och avdelningsrop
innan det var dags att börja vandra bort mot
bussarna som skulle ta oss tillbaka till lokalen för att
fixa det sista med materielen och lägga den på sin
plats i lyan. Glada, nöjda och med fler kompisar i
bagaget strävade Sjöfåglarna hemåt.
/Kumlet
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Vi är en avdelning med 8 medlammar, Sen sist har
vi på Myrorna jobbat med personliga mått och nu
senast på Kullön med stjärntecken. Läget på
avdelningen: De är trogna och kommer, bra
stämning.

Är en avdelning på 20 stycken scouter, med 6
ledare. Sen sist har vi haft möten med teman som
"På hal is" - på Kullön och övade att kasta
räddningslina, hur man ska klä sig och vad man ska
tänka på med sjö-is (framförallt att inte gå ut utan att
ha en vuxen med). "I skogen" - varje patrull
forskade och presenterade om ett djur. 2-åringarna
fick lära sig sårtvätt."I retur" - alla scouter fick
hjälpa till att sortera alla sopor som av någon
märklig anledning var utspridda i hela scoutlokalen.
"Tyck till!" - efter att ha samarbetat bra i en org, fick
alla ta ställning till hur mycket man höll med om
olika påståenden. Det fanns inga rätta svar, syftet
var att fundera vad man själv tycker. Därefter en
extra lugn stund i skogen med ljusspår, och lite
reflektion, det var ju ändå Thinking Day.
Under terminen kommer vi att jobba vidare med
natur och sjukvård och karta. Nästa Kullö-möte blir
på Killingen.

Vi är en avdelning på 9 stycken scouter och 5 ledare.
De småfåglar som inte har tagit märken har fått göra
det, nu är det bara 2 personer som saknar märken,
läst och skrivit om våra patrullfåglar, lite sjukvård
och renlighet. Under ett annat möte hanterades
återvinning och annat skoj. Nu senast var mötet på
Kullön, endast 2:a åringar, de fick lära sig sina
stjärntecken och peta hål i en bricka utefter sitt
stjärntecken, när man sedan lyste igenom med en
ficklampa så såg man stjärntecknet på snön.

Vi är en avdelning med 35 stycken scouter och 5
ledare och Maja och Greta som assistenter.
På våra möten denna termin har vi på Ugglan vid
flera tillfällen träffat Oden och några av hans vänner
i Yggdrasil. Vi har tex hjälpt Heimdal att förstå hur
ask ser ut, jätten Mimer behövde hjälp att flytta
vatten och hos Nornorna fick vi hjälpa till att mäta
människornas livstrådar.
Vid ett senare tillfälle fick vi lära oss om Runor av
Oden, skriva egna meddelanden och leka lite
vikingalekar.
Brandkåren har varit och hälsat på oss på ett möte.
Andraåringarna fick gömma sig i huset och
brandmännen rökdykte för att leta efter scouterna.
Under tiden fick förstaåringarna en visning av
brandbilen. Bäst var nog att få sitta i brandbilen.
Vi har också jobbat med att elda säkert, olika typer
av eld, gjort eldpåsar inför Vinterövernattningen och
haft tipspromenad om scoutings historia.
Vi har även varit på övernattning som kan ni läsa
om på annan plats här i Fyren.

På Sjöfåglarna är vi 8 scouter och 2 ledare.
Sjöfåglarna har varit på Vinterövernattning
tillsammans med Rovdjuren från Österåkers
scoutkår, vid Prästtorp, vilket ni kan läsa om tidigare
i detta nummer av Fyren. Vi har också haft två
patrullmöten där patrullen själva planerar vad som
ska göras, bl. a. lära hur man planerar och
budgeterar mat och hur man håller sig varm och
behåller värmen. Alla hjärtansdagsmötet gick i
kärlekens tecken. Kärleksmums bakades. Vi siktar
på scouttävlingen 24:an i Ösmo, 25 mars.
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På Råseglet är vi 6 scouter och en ledare. Har sedan
förra Fyren haft Femkamps möte, Varit på Snåriga
Skäggen, haft hantverk (origami) och eldat. Fokus
på att ta märken. Ett märke är att blogga (på
hemsidan), de kämpar på med detta. De planerar
varsitt möte. Instagram har börjat användas.
Kommande aktiviteter är bland annat Roslagensdag
och Långhajken med Sjöfåglarna.

UGGLANS VINTERövernattning
Helgen 18 - 19 februari var Ugglan på sin
traditionella vinterövernattning. Vi var på Rindö
nära den gamla skjutbanan vid Oscar-Fredriksborg.
16 scouter, 4 ledare, "Pappa Pelle", Ejnar och Axel
var med.

Vi reste våra tält, utforskade omgivningarna med det
gamla Byfortet och Oscar-Fredriksborg innan det
var dags för scouterna att laga sin middag över en
egen öppen eld. Sen var det mysigt att gå in i tältet
och se på när ledarna tände kaminen. Efter en
sångstund med lite fika var det dags att krypa till
kojs. Ledarna ansvarade för att vara eldvakt under
natten och alla scouter som ville fick sitta eldvakt en
timme. På morgonen hann vi äta frukost, riva tältet,
städa efter oss och leka kull. Sen var det dags att åka
hem.
/ Uggleledarna

Ledar och utmanarhelg 10-11
Under fredag kväll och lördag förmiddag träffades
delar av styrelsen, ledare och utmanare för att umgås
och prata om utveckling i kåren. Vi delades upp i tre
patruller som fick laga olika delar av middagen.
Undertiden fick vi också varsin punkt att diskutera.
 Hur ökar vi VI-känslan i scoutkåren. Hur får vi
nya ledare och utmanare/rover att känna att de
är en del av vuxengemenskapen?
 Vad är orsakerna till att scouter slutar? Finns
det särskilda faser då det slutar fler eller färre?
Hur kan vi motverka detta?
 Hur kan vi bli bättre på att synas i samhället?
Hur gör vi oss själva intressanta för våra äldre
målgrupper (äventyrare och äldre)
Dessa punket disskuterades vidare sen i helgrupp
under middagen och förmiddagen på lördagen.
På lördagen var vi även ute och testade på lite
Geocaching.
Resultatet av våra diskussion kommer att skickas ut
till alla ledare under april.
/Kårordföranden

Det ryktas…
… att Kurtan är smal för sin längd
… att kakorna är slut
… att på Island finns det bra frisörer och vulkaner
… att Råseglet inte kan sitta i en soffa
… att det finns toaletter på Auschwitz
Tycker du att det är för få ”det ryktas” skicka dina
rykten till Fyren fyren@waxholmsscoutkar.se
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Sjöfåglarnas Filmhajk 11-12/3
Vi möttes 16:45 i lokalen med Eva. Hon berättade
hur man satte på värmen sedan lekte vi i nån timme
innan vi gick och köpt saker. Jag och Johannes
stannade och vaktade stugan medans Gustav och
Tilda köpte pizza, Malin, Noa och Hedvig köpte
frukost. Efter att johannes och jag spelat minecraft i
20 minuter upptäckte vi att en kabel var av fel sort
så vi sprang hem till Johannes och bytte,
Vi kollade på Mello. Den som vi hoppades på skulle
vinna kom sist… Svenska folket är urtrist. Sedan
kollade vi på en halv film och pratade tills vi gick
och la oss kl 01:45 /Edvin
På morgonen den 12/3 vaknade vi kl 8 ungefär. Vi
tog lite tid på oss att gå ur sovsäckarna men sen så åt
vi frukost. Det bestod av gårdagens pizza, duokräm
och vitt bröd. Efter frukost borstade vi tänderna och
så. Nu skriver jag i loggboken!
Snart ska vi gå till Tenö. Det är pulkadag där men
det finns inte så myckt snö. Jag vet inte om det ens
går att åka pulka där. Undrar vad vi annars ska göra.

I vanlig ordning hölls det mästerskap i pulka där det
bland annat korades snabbaste åket, längsta åket,
flest på en pulka och längsta pulkatåget.

/Hedvig

Pulkadag med kåren 12 mars
Det var mer snö på Tenö än vad man kunde tro när
nästan all snö smält bort överallt annars.
Efter mästerskapet smaskade vi på grillad korv och
varm choklad. Det fanns även två tips-promenader
att gå en om scouthistoria och en om natur.
Dagen avslutades med att diplom delades ut till
vinnarna.

Pulkabacken som vi brukar vara i ligger i norrläge
med skyddande skog så där var perfekt pulkaföre
trots sju plusgrader och strålande solsken.
Vi som hittade dit hade mycket roligt och åkte
massor av pulka.

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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Scouternas loppis den 20 maj
Lördagen den 20 maj är det dags för Waxholms Scoutkårs stora loppis på Rådhustorget. Inför den delar
scouterna ut lappar och samlar in grejer runt om i Vaxholm. Dessa sorteras, prismärks och lastas på en stor
lastbil som kör ner grejerna till torget. Loppmarknaden utgör en stor del av kårens intäkter och är därför
viktig för att hålla nere medlemsavgiften och kunna lägga undan lite pengar till bygget av ny scoutgård.
Varje avdelning har blivit tilldelade ett pass på loppisen där föräldrar och scouter förväntas hjälpa till (se
avdelningarnas schema på nästa sida). Har ni förhinder den 20 maj går det att istället hjälpa till med sortering
och prismärkning eller packning av lastbilen på fredagskvällen.
En förälder per avdelning kommer vara ansvarig för bemanningen och skickar ut mer information i god tid före
loppisen. Ni föräldrar förväntas bekräfta ert deltagande till denna förälder och meddela om ni skulle ha
förhinder.
Boka in den 20 maj i almanackan redan nu så ses vi då!
Tider och sysslor som gäller på Loppisen:
Avdelning

Tid

Uppgift

Råseglet

Fre 19/5 kl 18.00

Packa lastbilen

Ugglan

6.00-9.10

Bygga bord & packa upp

Insekterna

8.50-12.15

Sälja (packa upp det sista)

Myrorna & Småfåglarna

12.00-15.15

Sälja (förstärker övriga spårare)

Sjöfåglarna

15.00-18.00

Packa ihop, köra saker till återvinningen.

Loppiskommittén genom Ejnar

Du har väl inte missat att köpa en kårtröja
Nu ges en ny möjlighet för alla som vill köpa en kårtröja. Det är en marinblå collegetröja med Waxholm
Scoutkårs logga i vitt tryck på bröstet. Det finns två varianter att välja på, båda är i 80% bomull & 20%
polyester. Det finns en provtröja i vardera modellen i scoutlokalen. Du kan säkert även få låna en kompis tröja
för att testa storleken. Här kan du läsa mer om modellerna:
http://www.southwest.se/#product/201/color/28
http://www.southwest.se/#product/204/color/28

Basic
Stewart
Vi vill ha din beställning senast söndag 26 mars. Beställ genom att fylla i formuläret på denna webbadress:
https://goo.gl/forms/2mD1Kiiu3kUtpLe53
Betala samtidigt in kostnaden till pg 68 25 91-3 alternativt swish 123 290 4332.
Tröjorna finns i storlek 120, 140, 160 (den lägre kostnaden) & i xs, s, m, l, xl & xxl.
Kostnaden är:
för Basic 210 kr (barn) & 270 kr (övriga)
för Stewart 300 kr (barn) & 340 kr (övriga)
Vid frågor kontakta ”Ejnar” på jakob.sonden@waxholmsscoutkar.se eller 0730-388137
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terminsprogram VT 17
Mars
23 tor

Kårstyrelsemöte (KS)

April
10 mån-17 mån

Påsklov

24 mån-27 tor

Utdelning av loppislappar

27 tor

Kårstyrelsemöte (KS)

Maj
1 mån

Första maj

9, 10, 11, 15

Insamling av loppissaker

9 - 19 V19&20

Prismärkning inför loppmarknaden : Föräldrar

14 sön

Roslagens Dag : Distriktstävling för alla scouter

20 lör

Loppmarknad, torget : Föräldrar och scouter

25 tor

Kristi himmelsfärdsdag

26 fre

Lovdag

Juni
1 tor

Kårstyrelsemöte (KS)

5 mån

Lovdag

6 tis

Sveriges nationaldag

7 ons

Lägerledarträff 18.30 - 20.00 : Alla vuxna som skall med på sommarlägret

8 tor

Kåravslutning 18.15 - 19.45

12 Mån

Sommarmiddag 18.30 - 20.30 : Alla ledare, utmanare och andra vuxna

16 Fre

Skolavslutning

19 Mån

Lägerpackning 18,30 - 21.00 : Alla ledare, utmanare och andra vuxna

Juli - Augusti
26 ons-4 fre

Sommarläger på Brittmäss
26 juli : Utresa Äventyrare och Utmanare
29 juli: Utresa Upptäckare
1 augusti: Utresa Spårare
4 augusti: Hemresa samtliga
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