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Sommarlovet står för dörren!
Under den gånga terminen har vi hunnit med massor med saker och en del av dem kan du läsa om i detta rykande
färska nummer av Fyren. Med sommaren kommer även sommarläger även om det är nästan två månader kvar så
längtar i alla fall jag dit. Visst kommer jag att få se dig där? För ni har väl alla anmält er till lägret trots vårt nya
”krångliga” anmälningssystem?
Till hösten har vi behov av att vara fler ledare, det är en fantastisk möjlighet att få berika sin fritid och skapa
möjlighet för fler barn att få uppleva scouting så tveka inte att ställa upp eller tippsa nån du känner som borde vara
intresserad.
Önskar er alla en riktigt härlig sommar!
/ Kårordförande

Ugglans vårövernattning på
Själbottna
Vi samlades på kajen i Vaxholm 09.30 lördagen den
11 maj. Det var viktigt att komma i tid då
Vaxholmsbåten mot Själbottna gick 09.40.
Efter nästan två timmars båtfärd var vi så framme vid
Själbotta. Själbottna är en ö som ligger norr om
Ljusterö. Ön har ingen landförbindelse, så man måste
åka båt för att komma dit. Det finns några fastboende,
och några sommarhus, men större delen av ön är ett
naturreservat och där skulle vi bo.

Vi reste våra tält en bit upp i backen och satte sedan
igång att laga lunch. Vi hade fått tillstånd att elda i
naturreservatet förutsatt att vi gjorde det i eldfat som
inte stod direkt på marken. Per W hade därför
tillverkat sådana som fungerade alldeles utmärkt.
Efter lunch och disk fick man välja mellan olika
aktiviteter. Man kunde fiska, bygga hinderbana,
utforska omgivningarna o.s.v. Detta upptog hela
eftermiddagen så framåt 17-tiden var det dags att laga
mat igen.

Väl framme på Själbottna var det "bara" 20 minuters
promenad till vår lägerplats. Jag skriver "bara"
eftersom stormen Alfrida hade gjort större delen av
vägen till en hinderbana!
Till slut var vi framme vid vår lägerplats. Det är en
stor äng som sluttar ner mot havet. Vår tunga
packning, det vill säga tält, matlagningsutrustning,
mat och annat vi behövde hade gått med Calle P's
transportbåt och var framme samtidigt som vi.

Middagsmatlagning i Kattugglan

Lägerplatsen sedd från havet

Efter middagen dök plötsligt trollkarlen Gandalf upp.
Han hade blivit gammal men behövde sätta upp flera
"ringens brödraskap" för att ta inte mindre än fyra
ringar till domedagsklyftan för att förstöras. I varje
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sällskap ingick alver, dvärgar och hobbitar som under
resan fick särskilda uppgifter där deras speciella
färdigheter behövdes. Efter slutfört uppdrag gjordes
det chokladbananer. Kvällen avslutades med
sångstund runt brasan.

Insekterna och Myrornas
Vårövernattning
Vi kom inte fram direkt till danderyds sjöscoutkår där
vi skulle sova, utan vi gick en vandringsled Vi åt lunch
på vägen dit. Trollhoppan brände sin falukorv. Ingvar
tvingade oss att vara pastadetektorer. Så vi letade
pasta tills vi fick fortsätta gå.

Vi gjorde brännjärn som användes för att tillverka lägermärken

Patrullernas ringar omgjutna till konstverk

På morgonen väcktes vi till färdig frukost. Gröt och
mackor som ledarna hade fixat. Efter frukost var det
dags att bryta lägret och svinta grytor. Alla jobbade på
bra och vi kunde i god tid bli överskeppade till Östra
Lagnö (Ljusterö) med Calles båt. Väl iland lagade vi
och åt en kall lunch innan vi gick till en parkering där
föräldraskjuts hem väntade. sexton trötta och nöjda
scouter sov antagligen större delen av vägen hem.

Det var tre stationer där vi fick veta var cyklopen,
hydran och lejonet var (tre av de tolv storverk
Herkules behövde utföra). För att veta var lejonet var
behövde vi knyta knopar. Det gick bra. För att få reda
på var cyklopen var behövde vi kasta livlina. Det gick
också bra. För att få reda på var hydran var behövde
vi klara ut Kims spel. det gick inte lika bra, men
fortfarande bra. När vi kom fram ville vi sätta upp
tälten på gårdsplanen. Det fick vi inte. Herkules visade
var vi skulle sätta upp tälten.

/Nattugglan
Men innan vi satte upp tälten skulle vi diska. Det
gjorde vi efter varje måltid. Myrorna somnade ca. kl
00:30 och vaknade ca. kl 03:00. Vi var trötta dagen
efter. Vi väckte Axel kl 05:00 för att någon i vårt tält
hade tappat bort sin tandkräm. När Axel kom var “den
som hade tappat bort sin tandkräm” jätteglad. Jag och
Erland körde Laurentia kl 04:50.

Det ryktas …
…att de krossade tomaterna står bakom Marcus
andra rygg.
…att när Filip drar upp en ledare hänger magen kvar
på marken.
…att 14 är fler än 9.
…att Det blir inget regn! Det blir inget regn! Det blir
inget regn!
…att det har kommit in på tok för få rykten

Vid frukosten var vi bara 9 st scouter kvar. Vi var 14
från början. Sen var det tre stationer till. När vi var
färdiga med dem skulle vi packa ihop och äta
hajkbomb. Jag gjorde popcorn. Sist av allt var det
märkesceremoni.
Då regnade det så vi var inne.
/Pontus Toller - Myrorna

…att man skickar sina rykten till
fyren@waxholmsscoutkar.se
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Sjöfåglarnas och Råseglets
Långhajk
Vi började med att åka bussen från söderhamnsplan
runt klockan 8. Många gick på bussen vid andra
busshållplatser. Bussresan var ganska långtråkig men
tillslut var vi framme vid Danderyd. Där bytte vi buss
och fortsatte vår resa en bit till. När vi kommit fram
efter den korta resan med buss packade vi om våra
packningar så att alla fick ungefär lika mycket vikt.
Resan tog sin början vid Roslagsledens portal.

långt med packningen som väger typ 10-13kg. I slutet
av etappen fick jag bli en häst och hjälpa Elin lite. När
vi kom fram började vi bestämma plats att sätta upp
vindskydd och laga mat. När vindskyddet var klart och
middagen uppäten, diskad och undanplockad. Det
blev Taco gryta. Den var väldigt god.

Så lekte vi en lek och lyssnade på Johannes radio.
Leken (Nudd) gick ut på att inte ramla samtidigt som
att få de andra att ramla genom att peta på deras fötter.

Jag (Marcus) står längst till vänster.

Vi började gå mot våran första lunchplats. Det gick bra
till en början men efter ett tag tyckte alla det vara tungt
och jobbigt så vi stannade för att äta lite örngott. Vi
fortsatte gå och tillslut kom vi fram till lunchplatsen.
Alla var trötta men började laga mat och när den var
färdig så hade Elin spillt ut en hel del av maten men
som tur var blev alla mätta ändå. Råseglet som kom
lite innan oss hade hunnit badat lite och de tyckte det
var kallt.

Sedan gick vi och la oss i ett hav av myggor.
Vi vaknade av det irriterande ljudet av myggor. Vi
lagde frukost och sedan skede ett brott. Någon i våran
patrull hade stulit råseglets nutellaburk. Polisen kom
till platsen och jag blev frikänd för att jag lagat gröt
hela morgonen och hade vittnen.

När alla var mätta och glada så fortsatte vi att gå mot
våran sovplats. Alla tyckte att det var jobbigt att gå
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Vi fortsatte gå. Vi kom fram till våran matplats och
lagade någon form av tortilla med en gryta till och
majs, gurka. När vi diskat och ätit och var mätta så
skulle vi fortsätta gå.

Vi besökte lite intressanta platser typ som en gammal
vikingagrav. Den låg på högsta berget i den
kommunen.

Vi gick och gick och det kändes som vi aldrig skulle
komma fram men det gjorde vi. Då var alla jätte trötta
och hade ont i nästan varenda led. Vi lagade mat med
en extra vän som har brutit benet och kunde inte gå
med så han hängde bara med lite i lägret på det här
stället vi Ullnasjön.

Maten var god och det var en gryta det med. Alla sov
ganska gott den Natten. Vi lagade frukost och sedan
packade vi ihop och gick till Arninge och köpte mat.
Sedan åkte vi buss en kort bit till Rydbo. Därifrån gick
vi till ett nerlagt stenbrott som regnat igen. Där åt vi
lunch. Det blev laxpasta fast utan lax och istället
nudlar.

Vi stannade även vid en sjö och vilade lite. Den hette
Gullsjön.

Vi fortsatte att gå. Efter gått ganska långt så kom vi
fram till stensängen. Där fick vi besök av vår kompis
som inte kunde vara med och gå långt. Han stannade
inte så länge men han lämnade lite kladdkaka, kakor
och marshmallows. Vi åt en god middag som var en
vegetarisk wok med ris. Den var bland det godast jag
har ätit på hajken. Sedan festade vi på alla godsaker vi
hade fått.
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/ Marcus Colleen Mårtensson - Storlom Sjöfåglarna

Loppmarknaden 2019

Vi sov bäst den här natten men det var mest myggor
den natten.
Vi vaknade och lagade frukost som alla andra dagar.
Vi packade ihop och fortsatte gå. Vi mötte lite kul
saker på vägen till lunchplatsen. Vi var typ vid Tenö.
På lunch platsen åt vi tomat och basilika soppa med
nudlar. Den var det godaste vi ätit på hela hajken. Sista
gick vi bredvid vägen. Då kom någon i sin Audi R8
och den gjorde så mycket ljud att vi fick hålla för
öronen. Den sista etappen var enkel. När vi kom fram
var alla glada och trötta.

Lördagen den 18 maj ägde årets loppis rum. Förutom
alla förberedelser tiden före är det alltid lika
spännande med väderprognosen. När den första
långtidsprognosen kom såg det inget vidare ut alls
men snart var det ursprungliga regnet som bortblåst
och när det väl var dags hade vi tur med vädret även i
år. Lite regn kom precis när allt var ihopplockat och
det kunde vi leva med :-)
Många lade ner en hel del jobb med loppisen; alla
scouter som delade lappar och samlade saker, de
föräldrar
som
sorterade
och
prismärkte,
loppiskommittén som lade ner många timmar på
sortering och prismärkning, Kerstin Sundelin och
Lena Mårtensson m fl och förstås alla som hjälpte till
att sälja sakerna på Rådhustorget. Ett stort tack till er
alla!
Vi slog nytt försäljningsrekord i år då vi sålde för ca
64 000 kr (vi har en del kostnader i form av bl a hyra
av lasbil men det blir en bra slant till verksamheten
och bygge av ny scoutgård!
/Ejnar & Loppiskommittén

Här hade vi kunnat få plats med lite till

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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På Insekterna är vi 17 scouter och 4 ledare.
Vi har hjälpt till med insamlingen till Loppisen samt
hjälpt till med försäljningen. Vi har bakat tårta på
Kullön, tävlat i Roslagens Dag och varit på
övernattning tillsammans med Myrorna.

Vi är 11 scouter på Sjöfåglarna och två ledare. Vi har
hjälpt till inför loppisen, torkat mat inför vår långhajk,
stekt krabbelurer över öppen eld deltagit i Roslagens
dag och mycket annat.
Tre Ugglor var med på vår orientering och
naturvandring på Tenö och fick veta lite mer om hur
det är att vara Sjöfågel.
Tillsammans med Råseglet vandrade vi från Danderyd
till Vaxholm på Roslagsleden och Blå leden, på den
årliga Långhajken.

På spåraravdelningen Myrorna är vi för tillfället 14
scouter och 4 ledare. Vi har samlat in saker till
loppisen samt hjälpt till vid försäljningen på
Rådhustorget. Vi har även surrat en hel del och letat
växter ute på Kullön. Vi har även haft övernattning
tillsammans med Insekterna, som ni kan läsa om här i
Fyren!

Vi är 11 scouter och en halv ledare.
Vi har tävlat i Roslagens Dag där vi vann
Vildsvinsbeten. Vi har delat ut loppislappar, torkat
mat inför långhajk, deltagit på ledar och utmanarhelg
haft bakmöte samt varit med och vandrat på
Långhajken tillsammans med Sjöfåglarna!
Åtta av oss har dessutom ägnat mycket tid till att samla
in pengar till vår resa till World Scout Jamboreen i
Sommar!

På Ugglan är vi 25 scouter och 7 ledare. Höjdpunkten
sen sist är vårövernattningen på Själbottna! Vi lagade
mat över öppen eld, reste tält, fiskade, tillverkade
brännjärn till lägermärkena, smälte ringar i
dommedagsklyftan och mycket mera.
Vi har också varit med på Roslagens dag, där vi fick
med oss vandringspriset för bästa avdelning hem. Ett
kvitto på att vi gör rätt saker och att scouterna trivs och
har kul! Ett möte var vi vid kanotklubben och
paddlade. Många blöta scouter efter det mötet. Tur att
alla hade ombyte med sig.
På mötena har vi eldat (poppat popcorn två gånger)
övat karta och kompass samt delat lappar och samlat
saker till loppisen. Vi har också täljt smörknivar.

Vill du också vara med i Scouterna?
Tveka inte att höra av dig till oss genom
www.waxholmsscoutkar.se och klicka på Bli Scout!
Vi ses!
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Sommarläger

Nationaldagsfirande

I sommar åker vi till Olympen och
hälsar på de grekiska gudarna på
vårt sommarläger. Vi hoppas på
ett häftigt äventyr. Lägret ligger
egentligen i Käringboda utanför
Nynäshamn. Alla scouter i kåren
är välkomna. Har ni inte anmält er än
så gör det snarast.

Sjöfåglarna och Råseglet deltog i nationaldagsfirandet
i Vaxholms kyrka med två fanor tillsammans med sju
andra föreningar. Det var mycket uppskattat av både
besökare, scouter och arrangörer.

Datum och deltagaravgifter:
Myrorna och Insekterna: 8 – 11 augusti, 1050 kr.
Upptäckare:
5 – 11 augusti, 1450 kr.
Äventyrare:
3 – 11 augusti 1750 kr.
Utmanare:
3 – 11 augusti 1750 kr
Ledare:
200 kr / dygn max 600 kr.
Hemresan sker i gemensam buss.
Anmälan
Definitivanmälan skall redan vara gjord, men det finns
fortfarande möjlighet. För att man skall bli anmäld
behövs det att man fyller i anmälan på hemsidan, se
länk nedan samt att man betalar deltagaravgiften.

Övning inför firandet. Det gäller att inte trassla in sig
i takkronorna eller någon annat på väg in.

https://www.waxholmsscoutkar.se/kargemensamt/so
mmarlager/anmalan
Har du problem med inloggningen prata med din
ledare eller skicka ett mejl till
ingvar.akerblad@waxholmsscoutkar.se
Lägermeddelanden och övrig information finns på vår
hemsida:
www.waxholmsscoutkar.se

Lägerpackning
Inför sommarens kårläger, behövs det samlad kraft att
packa allting som skall med. Datumet blir den 16 juni
och vi startar klockan 15:00.

Under inmarschen och nationalsången har man fanan
i parad, det är nästan 10 minuter och ganska tungt.

Välkomna!

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

Innan intåget i kyrkan stod alla fanorna uppställda på
ömse sidor om Swing Sling Brass som spelade
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terminsprogram VT 19
Juni
12 Ons

Skärgårdsbåtens dag, Spårare 16-18, Ugglor 18-20, Sjöfåglar och Råsegel 20-22

13 Tor

Skolavslutning

16 Sön

Lägerpackning 15.00 : Alla ledare, Råsegel, Sjöfåglar och andra vuxna

17 Mån

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

Somarläger
Augusti
3 Lör – 11 Sön

Sommarläger på Brittmäss
3 – Utresa Sjåfåglarna och Råseglet
5 – Utresa Ugglan
8 – Utresa Myrorna och Insekterna
11 – Hemresa samtliga

Terminsprogram HT 19
Augusti
18 sön

Arbetsdag ("röjarskiva")

20 tis

Skolan börjar

20 tis

KS

25 sön

Gemensam kårstart

September
1 sön

Rekryteringsdag

18 ons

KS

29 sön

Kårstämma

Oktober
10 tors

Nattorientering

12-13 lör-sön

Scouternas natt

17 tors

KS

19 lör-sön

Välgörenhetsmarsch

28-1/11

Höstlov

November
11 mån

KS

24 sön

DST

December
10 tis

KS

12 tors

Terminsavslutning

20 fre

Skolan slutar

25 ons

Julotta
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