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Behöver du bli av med din gran efter julen?
Vi är åtta stycken från Råseglet som planerar att deltaga på
World Scout Jamboree i USA i sommar
En världsscoutjamboree är ett stort internationellt scoutläger som
arrangeras vart fjärde år. Här möts scouter från hela världen och
delar gemenskap, äventyr och upplevelser under tio dagar.
För att göra detta möjligt så samlar vi in pengar, bland annat
genom att hjälpa till med diverse sysslor som snöskottning,
barnpassning, och liknande.
Intresserad av att bli av med granen eller behöver hjälp med
något? Kontakta oss på: raseglethjalper@waxholmsscoutkar.se
Eller besök oss på vår Facebooksida Råseglet Hjälper.
___________________________________________________________________________________________
sojafärs, Lom åt ris med sojafärssås och ledarna åt
Sjöfåglarnas hösthajk
laxpasta. Efter att vi diskat så gick vi ut i skogen för
Kvällen innan hösthajken så var det väldigt mycket
att leta och fälla torrakor (döda träd som står upp).
problem med skjutsning för Dopping men till slut
Efter några missöden så var alla scouter och verktyg
lyckades vi fixa så att Eva kör hela Dopping. Dagen
välbehållna tillbaka till lägerplatsen. Då höll Ingvar en
då vi skulle åka så var det ett gäng förväntansfulla
liten utläggning om vad vi skulle göra och sedan satte
scouter som möttes vid rindöfärjan. Efter två färjor
vi igång med att såga torrakorna, gräva eldstad, hämta
och massa bilåkning så kom vi till slut fram till
vatten och bygga eldstad. När allt det var färdigt så
bolsviks camping där vi började vandringen mot
satte vi upp vindskydden och byggde kastrulllägerplatsen.
ställningar.

På vägen dit så hittade någon en ballong som vi skulle
ta hem och slänga efter hajken. När vi kom fram till
lägerplatsen så åt vi lunch. Dopping åt pasta med

När allt det var färdigt så hade det nästan blivit mörkt
och då var det dags för att laga middag. Den skulle
lagas över öppen eld så vi började göra stickor och
tuppstjärtar. Eva hade såklart gjort några medan vi
höll på med annat så ledarna fick upp sin eld på ett litet
kick och kunde börja laga sin mat snabbt. För oss
scouter tog det lite längre tid men det gick så till slut
satt alla och åt. Dopping åt tacogryta. Tyvärr så hade

FyreN
de glömt ris, bröd, nacho, salsa och guacamole. Lom
åt vegetarisk tacogryta med tillbehör och ledarna åt
typ rotfruktsgryta till huvudrätt men de suktade oss
genom att äta pannkakor med kaneläpplen som
efterrätt och inte ens låta oss smaka en smula!

tills hon hällde små gula frön i den och då insåg vi alla,
popcorn!
På morgonen dagen efter så vaknade vi och började
göra frukost. Det blev havregrynsgröt för alla scouter
och ägg och bacon för ledarna. Sedan började vi packa
ihop. Vi började med att hälla jättemycket vatten på
elden så att den skulle slockna och kallna helt, sedan
bar vi bort alla stenarna som vi hade använt och fyllde
igen hålet med jord. Samtidigt så tog några andra ner
vindskydden. Det tog en stund att packa ihop
personpackningen men till slut började vi gå tillbaka.
På vägen hem hittade vi ballongen igen och det blev
en liten debatt om vem som skulle ta den men det blev
Elin.
När vi var tillbaka vid bolsviks camping så lagade vi
lunch på stormkök. Dopping åt linssoppa, lom åt
nånting med ris och ledarna åt ravioli på burk. När allt
var diskat och klart så började vi åka till lokalen där vi
skulle packa upp och diska lite saker. Till slut var vi
färdiga och kunde åka hem.
/Vidar

När allt var diskat och klart så hämtade vi massa vatten
samtidigt som Eva fixade ihop middags-eldarna så att
vi kunde göra en stockeld av alltihopa. Vattnet som vi
hämtade hällde vi ut runt elden så att den inte skulle
spridas.

Ugglans Höstdag 21 oktober
En strålande vacker höstdag begav sig alla Ugglor från
Vaxholm, till Venedig, där de träffade Marco Polo.
Marco behövde hjälp med att tyda ett kodat
meddelande från Kublai Khan, härskaren i Mongoliet.
Marco Polo kände Kublai Khan ganska bra, men
kunde inte lösa koden.
I meddelandet fanns instruktioner om hur
handelsmännen, som Marco nu skickade iväg, skulle
resa. Via Bagdad, där en gammal matematiker
behövde hjälp att lösa en uppgift, och Samarkand där
kamelen skulle balanseras, kom handelsmännen så
småningom fram till Xanadu och Kublai Khan. Där
vankades det mat i stora lass.
Efter att sedan ha hjälpt nomaderna på stäppen,
nalkades vi Peking, där det kunde handlas kryddor.
Kryddorna skulle sedan transporteras sjövägen hem
till Marco i Venedig. Han blev väldigt glad över den
lyckade handelsresan.
/Pelle och Emma

När det var färdigt så bestämde vi eldvaktpass. Vissa
satt två och vissa satt ensamma. Då kunde vi äntligen
koppla av lite och grilla bilar. Eva tog plötsligt fram
en stor sil som ingen visste vad hon skulle göra med
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Fyren
Insekterna

Insamling till Världens
barn

Till den här höstterminen har vi fått 14 nya scouter och
sen har vi 7 stycken kvar från förra året som har blivit
andra-åringar. Det är ett härligt gäng med mycket
energi och vilja att lära om scouting. Så här långt in i
terminen har vi haft 7 möten. Vi har haft brandövning
i lokalen, tränat på de första knoparna bl a
råbandsknop och stopåtta. Vi har varit ute på Kullön
ett par möten, där hade vi vårt första ljusspår och en
cermoni där alla nya fick sin halsduk och avlägga
scoutlöftet. Vi har också pratat om scoutlagen, hur
man är en bra kompis helt enkelt. Inför övernattningen
har vi också börjat med våra mat- och hygienpåsar.
Det bästa är nog ändå slutet på varje möte när Axel
spelar gitarr och vi sjunger. Favoritsången är våran
egen scoutsång och Visa i molom.
Ledare på Insekterna denna termin är förutom
undertecknad Mi Inkinen och Axel Brandberg som har
varit ledare tidigare och sen har vi fått två nya
kollegor, Alexander Bollman och Åsa Gustafsson. Vi
har en avstämning efter varje möte och sedan har vi
haft ett par längre ledarmöten där vi planerat lite mer.
Vi är alla överens om att det är härligt gäng scouter
och vi ledare har kul tillsammans. Nu ser vi fram emot
övernattningen!
Men innan övernattningen så ska vi sy klart våra påsar,
då behöver vi hjälp av föräldrar/släktingar med
symaskin och sen är det föräldramöte när kommer att
berätta mer om övernattningen. Till övernattningen
behöver vi också hjälp med att köra till och från
lokalen samt matlagning under helgen.

Inom scouting så har vi vissa mål som är
gemensamma för alla scouter i Sverige, vi kallar det
för Målspår och det är dem vi utgår i från på våra
möten. Några av dem är "Förståelse för omvärlden".
Det handlar om att förstå varför det finns orättvisor i
världen och hur man på bästa sätt kan leva för att
förebygga nya orättvisor och minska de som råder. En
människa kan inte göra allt, men alla kan göra något.
Ett annat är "Aktiv i samhället", vi vill att scouterna
engagerar sig i frågor som de brinner för, för att på så
sätt bidra till en bättre värld.
Utifrån detta så har vi hjälpt Rädda barnen med
insamlingen till Världens Barn. Det var Ugglan,
Insekterna och Myrorna som var ute och knackade
dörr och frågade om någon ville skänka pengar till
Världens barn. Det blev lyckade kvällar, med många
bidrag i form av mynt, sedlar eller en summa via
Swish.
Vi som gick med barnen upplevde ett stort
engagemang bland scouterna och de var otroligt stolta
över sin insats. Totalt samlade scoutkåren in ca 10 000
kronor, helt otroligt och Rädda Barnen i Vaxholm var
mycket imponerade över insatsen.

Hej förälder!
Visste du att styrelsen har en föräldrarepresentant?
Hör gärna av dig till mig om du som förälder har något
som du tycker bör tas upp i styrelsen så att
verksamheten kan utvecklas vidare. Det kan
exempelvis
gälla
förbättringsförslag
kring
scoutmötena, övernattningar eller scouternas
engagemang i samhället. Styrelsen har möte i slutet av
varje
månad.
Du
når
mig
på
ylva.svedenmark@waxholmsscoutkar.se

Julotta 25 demember
På juldagen är alla som vill välkomna till Vaxholms
Kyrka för julotta. Det är tradition där vi scouter står
med facklor utanför kyrkan kl 06.30, efteråts bjuds
det på varm choklad och lussebullar på
Församlingsgården!
Anmäl dig till din avdelningsledare.
Välkomna!
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Ugglan höstövernattning resan till Amerikat

Det ryktas …

Helgen den 24-25 November, utvandrade 20 Ugglor
från 1870-talets Sverige, plågat av hungersnöd, till
Amerika (ganska nära Narven i Norrtälje).
Övernattningen föregicks av ett möte på Tenö där vi
sålde våra hemman, köpte biljetter till resan och på
alla sätt gjorde oss redo för avfärd. Övernattningen
började med landstigning på Ellis Island (New York).
Scouterna skulle sedan bege sig till svensk-trakterna i
Minnesota, men först måste de in i New York för att
göra anspråk på en bit land. Sedan blev det tågresa,
inklusive att hjälpa till att sortera gods, med paus för
att laga egen mat över eld. Alla 5 patruller gjorde sin
egen trefot, eld och gryta med korv stroganoff.
Hinder på rälsen gjorde att de behövde fånga in
hästar för att resa vidare, och i vildmarken träffade de
en pälsjägare som hjälpte dem att vada en flod,
inknutna i rep. Väl framme i Minnesota, på hotellet,
blev det tid för hantverk - makramébälte för förstaåringarna och kåshållare och yxskydd för andraåringarna.
På kvällen fortsatte Minnesota-äventyret, då
scouterna bland annat fick muta in sitt landområde,
bygga sitt hus, välja utsäde och gjuta en nyckel till
huset över smedens eld. Vi hade också ett mysigt
lägerbål, och så fick vi amerikanska plättar till
kvällsmål. Sedan somnade alla scouter på en gång,
fördelade på de två logementen.
Efter en stadig furkost, hissade vi flaggan, och hade
en “först-i-mål” tävling, med livina, tornbygge, och
smygande förbi gränsvakten. Sen fick alla göra upp
eld med tändstål och näver, öva på att surra, gå en
naturslinga och tillverka en kompass av nål och silke.
Efter lunchen fick alla patruller hjälpa till att städa
stugan, och några gjorde en extra gärning genom att
rensa bondens äng från pinnar och grenar.
Vi lämnade den mysiga stugan med det fina
söderläget, och åkte hem med några fler upplevelser,
lite mer sammansvetsade patruller men med någon
strumpa mindre...

…att Vidar har en kille i sitt skratt
…att Vilgot går hem till Vidar och äter upp schampot
…att Eva kör bil
…att Elins byxor är ännu mer bakåfram
…att det plingar i Vidars byxor han inte har
telefonen i
…att frumpagubben alltid ringer två gånger
…att det är fiffigt att tända gasen och inte bara
skruva på den om det ska bli varmt
…att julottan i år äger rum 25 december
…att Råseglet bakar en massa gott och gärna säljer
godsakerna till rätt pris.
…att sallakatah
…att Rebecka ska svinta diskbaljorna
…att Rebecka har relativt fina vader
…att tiden stannar när Edvin ser på Rebeckas vader
…att Ingvar inte är tjock utan fluffig
…att högt i skyn vårt läte klingar keps
…att om man häller smör i Ingvars armhåla skvätter
det inte så mycket när man krälar där.
…att Filips mormor är en sten.
…att Ida är lillfinger.
…att köttfärssås är en kryddblandning.
…att Malin smörjer in sig med lenolium på natten.
…att Rebecka både säljer och köper kottar.
…att Gustav tycker att Fredrik Lindström låter gott.
…att man ska servera soffan sval.
…att baguetts skal är vattentätt om man tar ut köttet.
…att om Ingvar var en frukt skulle han vara
sockervadd.
…att Edvin syr bra utan knappar.
... att det är klottrigt i Amerikat.

Scoutrabatt på SJ
Alla medlemmar i Scouterna har rabatt på de flesta av
SJ’s avgångar. För att nyttja rabatten måste biljetten
bokas via Scoutnet. För att logga in där behöver du
tillgång till ditt medlemsnummer samt ett personligt
lösenord.
Maila
mig
på
ejnar@waxholmsscoutkar.se om du vill få tillgång till
dina uppgifter och ha möjlighet att logga in för att
boka tågbiljetter.
/”Ejnar”
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Spårarnas Övernattning med
Pettson och Findus
Vi började höstens övernattning med avfärd från
lokalen till Påta Scoutgård. Framme vid Påta släpptes
scouterna av vid början av spåret som skulle leda
dem till stugan där vi skulle sova. Under det km
långa spåret träffade vi på Pettson, Findus och deras
vänner som behövde hjälp på olika vis. Scouterna
jobbade i sina patruller och löste uppgifterna
tillsammans. Som tack för hjälpen fick det julklappar
att ta med till slutdestinationen.
Efter ett par kilometers vandring var det ett gäng
hungriga scouter som kom fram till lunchplatsen där
de patrullvis fick laga köttbullar och mos med lingon
på sina stormkök.
Färden fortsatte med fler stationer av julklappsjakt
innan vi till slut kom fram till Påta där varm choklad
och smörgåsar värmde våra scouter innan de tog tag i
disken och skrubbade sina stormkök rena med svinto.
Vi fortsatte öva på knopar och tända lyktor som ingår
i höstens märkestagning för 1-åringarna. 2 –
åringarna förberedde kvällens överraskning med
pannkakstårta till hela gruppen. Grädde vispades,
dukning förbereddes…

07.30 väcktes scouterna med pepparkakor.
Fortfarande lite trötta gick vi alla upp och åt en god
frukost med gröt, fil och smörgåsar.
Efter frukost packade vi ihop våra saker innan det var
dags att gå ut och fortsätta med märkestagningen. 2a
åringarna visade att de kunde plocka ihop och sätta
upp ett stormkök, hur man gör rent det med svinto,
samt visade att det kan hantera de olika chiffer vi
övat på under hösten.

Scouterna förberedde sina sängar, bäddade upp innan
det var dags för middag som vi åt inomhus. Pasta
med skinksås och ärtor åts med god aptit.

1a-åringarna visade att de kunde knoparna vi övat på,
råbandsknop, överhandsknop, stoppåtta, och
skotstek. De togs också eldmärket av 1-åringarna
som visade att de kunde hantera lyktor och vet hur de
plockas isär, tänds, fylls på och töms.

Efter middagen begav vi oss ut för att patrullvis
återigen träffa Pettson och Findus och deras vänner
för att hjälpa Findus bygga en tidsmaskin. Vid olika
stationer löstes uppdrag och scouterna samlade på sig
de olika delarna för att bygga en tidsmaskin.

Vi värmde oss med stafetten ”Först i mål” innan det
var dags för lunch runt elden nere vid sjön och
scouterna fick göra sina egna hajkbomber och värma
dem på elden.

Lite frusna gick vi sedan in, bytte om till myskläder
och det serverades pannkakstårta.
Kvällen avslutades med sånger och lekar i ring innan
det var dags att tacka för idag och krypa ner i sköna
sängar och äntligen få sova.

Innan avfärd hemåt delades märken ut till stolta
scouter under fin ceremoni.
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sjöfåglarna och
julövernattning

råseglets

Mumsmums var inte så svårt som man kanske kan tro.
Man vispade äggvitor hårt med lite socker, och hällde
sedan i gelatin. Man stansade ut rån i cirkelformar och
spritsade ut äggvitevispet på dessa med en sprits.
Därefter fick de stå i kylen en liten stund tills att de
stelnat. Sista momentet var att doppa dem i smält
choklad, vilket var kladdigt men väldigt roligt! De
blev riktigt snygga och goda!

Även iår blev det en traditionsenlig julövernattning
med Sjöfåglarna och Råseglet. Scouterna möttes upp
och åkte gemesamt kommunalt till stugan Översjön på
Järvafältet. Där skulle de leta upp en ficklampa och
hålla utkik längst med vägen till stugan. Detta moment
var inte helt enkelt.
Väl framme i stugan bjöds det på grötbuffé med
risgrynsgröt, havregryns gröt och mannagrynsgröt.
Alla åt med god aptit och det blev mycket rim, då alla
fick fler än en mandel i gröten…
Nästa morgon väcktes vi med pepparkakor och en god
frukost. På dagens schema stod det julkamp på
programmet! Alla patruller hade själva kommit på en
gren för dagen. På Kumlets station skulle man fånga
in julskinkan som rymt, på Råseglets station var det
renarna som rymt och de skulle fångas in med hjälp av
knoprep och rättslagna knopar, Storlom hade en
hinderbana där man skulle ta sig fram ihopknutna i par
vid fot- och handled och Dopping hade tävling i
tuppstjärtar där det bedömdes både mängd, utseende
och funktion.
Efter några timmar gick vi in för att äta lunch – falafel
och mackaroner!
Resterande del av em gick åt julpyssel! Förutom
vanlig pappers och garnpyssel så kunde man även
stöpa egna ljus samt baka egen kexchoklad och göra
egna Mumsmus!

Vi gjorde även pepparkakor och knäck som vi senare
avnöjt under julklappsutdelningen.
Efter allt julpyssel var det dags för övernattningens
huvudrubrik Julbordet! Här hade vi fått hjälp av
Marcus föräldrar som kom ut och hjälpte till med
julstöket, tack så mycket! På julbordet fanns allt man
kan tänkas vilja ha på julbordet och smakade
gudomligt!

Senare under kvällen var der fika med glögg och det
julgodis vi hade gjort! Smarrigt! Sen knackade det på
dörren och tomten kom! Han hade med sig julklappar
till alla scouter och ledare! Stackars Ingvar missade
tomten, men han fick ett paket ändå, vilket tur! Trötta
och mätta gick vi sedan till kojs.
Tredje dagen bestod av städning av stugan samt ätning
av julbordsrester. Vid 14 tiden möttes vi upp av
föräldrabilar som körde oss hem åter till vaxholm
trötta men glada efter en mycket rolig helg!
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Fyren
Rapport från kårstämmaN

Valberedning

Vi var 15 personer som deltog på årets kårstämma och
fick chansen att smaka på Råseglets ”go-fika” före
mötet. Stämman avlöpte som de flesta år med
föredragningar av b.la. verksamhetsberättelse, resultat
och balansräkning.

Sammankallande

funktionärer i kåren

Vi gjorde i år ett överskott på drygt 93000 kronor bl a
tack vare bra försäljning vid loppisen. Överskottet
fonderas i husfonden som ska användas till byggandet
av ny scoutgård på Eriksö. Stämman beslutade att anta
en policy för återbetalning av avgift i samband med
avhopp från läger.

Närvarorapporter
Utbildning
Städning
Nyckelansvarig
IT/Webmaster
Loppiskommitten:

Styrelsen består i år av
Kårordförande
Vice kårordförande
Kassör
Övriga ledamöter:
Sekreterare, spårarrepr.
Utmanarrepr.
Utmanarrepr.
Äventyrarrepr.
Upptäckarrepr.
Spårarrepr.
Spårarrepr.
Ledamot/Lägerkommité
Föräldrarepr.

Maria Rendler
Lena Mårtensson

Viktor Sundelin
Gunilla Malmberg
Ewa Malmlund
Kerstin Sundelin
Ingvar Åkerblad
Lisa Karlsson
Malin Erlandsson
Maria Klerehag,
Mia Rundquist
Erik Dalhammar
Jakob Sondén.

Ingvar Åkerblad
Anna Knutola
Jakob Sondén
Susanna Toller
Rebecka Seemann
Edvin Hallberg
Eva Johnson
Hans Malmberg
Axel Brandberg
Johannes Borg
Pia Borg
Ylva Svedenmark

Husgruppen ny scoutgård:
Fredrik Bäck
Hasse Malmberg
Staffan Lindmark
Maria Kindel.
Materielgrupp:
Vi söker fler som kan ingå i denna.
Hasse Malmberg
Axel Brandberg
Robert English
Vi söker en Stugfogde.

Styrelsen når du enklast på:
styrelsen@waxholmsscoutkar.se
Eller kontaktar någon av oss direkt
förnamn.efternamn@waxholmscoutkar.se

Intresserad av matereilgrupp eller stugfogde hör av
dig till hasse.malmberg@waxholmsscoutkar.se

Astrid magnussons fond
Ordförande
Ledamot
Ledamot

Ingvar Åkerblad
Gunilla Malmberg
Maria Kindel

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

AM-fonden kontaktas enklast via:
amfond@waxhollmsscoutkar.se
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Terminsprogram VT 2019
Januari
8 tis
13 sön
21 mån

Skolan börjar
Arbetsdag i lokalen 14-17 : Alla ledare, utmanare och andra vuxna välkomna
Kårstyrelsemöte (KS)

Februari
3 sön
10 sön
19 tis
25 feb - 3 mar

Snåriga Skäggen (tävling för utmanare och ledare)
Kårdag med pulka eller annan aktivitet
Kårstyrelsemöte (KS)
Sportlov

Mars
20 ons
29 fre - 30 lör

Kårstyrelsemöte (KS)
Ledar- och utmanarhelg

April
15 mån - 22 mån
25 tors
30 tis

Påsklov
Kårstyrelsemöte (KS)
Lovdag, Valborg

Maj
(datum ej bestämt)
18 lör
30 tor

Roslagens dag
Loppis
Kristi himmelsfärd

Juni
3 mån
6 tors
10 mån
13 tors
16 sön
17 mån

Kårstyrelsemöte (KS)
Sveriges nationaldag - ceremoni i kyrkan med fanborg
Terminsavslutning
Skolavslutning
Lägerpackning
Sommarmiddag för ledare och utmanare

Augusti

3 lör - 11 sön

Sommarläger på Kopparbo
3 augusti : Utresa Äventyrare och Utmanare
5 augusti: Utresa Upptäckare
8 augusti: Uresa Spårare
11 augusti: Hemresa samtliga
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