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Det mesta fortsätter som vanligt trots oroliga tider
Det är full fart på våra avdelningar trots de oroliga tider som världen upplever just nu. Vi fortsätter i stort sett som
vanligt men med all aktivitet utomhus. I detta nummer kan du läsa om allt vi har hunnit med hittills i form av
övernattningar, vårdag och kårdag samt lite om kommande aktiviteter.
Ta hand om varandra och håll er friska! /Kårordförande

ugglans Vårdag

jobbade på med att hugga ved, spänta stickor och göra
tuppstjärtar, göra eld och samtidigt förbereda lunchen.

Vårdagen genomfördes på Bogesund i strålande sol.
Det var inte många grader när vi samlades men vi blev
varma av att packa alla grejer. De blev fullt i alla
ryggor, tur att några scouter hade extra stora. Det var
bl. a. ved, mat, eldningsplåtar, hajkbrickor som skulle
få plats. Därefter var det dags att börja gå, från Ellboda
till Knäviken, en sträcka på ca 2.5 km. Scouterna hade
själva förberett frågor om djur och natur som satt uppe
längs stigen. De hade med sig lite "örngott" som
snacks längs vägen.

Det både doftade och smakade gott ur grytorna. Alla
patruller hade planerat sin egen mat och de olika
rätterna var: ris och korvstroganoff, nudelsoppa och
laxpasta.

Det var många, förutom vi scouter, som tog tillfället i
akt att vara ute i naturen så vid Knäviken var det fullt
av folk som grillade. Det störde inte våra Ugglor, de

Vi diskade och plockade ihop alla grejer och sedan
gick vi mot golfbanans parkering där föräldrar
väntade.
Bra jobbat alla Ugglor!
/Peter, Märta och Anna
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Fyren
Information angående
coronaviruset Covid-19
Med anledning av coronaviruset Covid-19 vill vi
informera om hur vi i Waxholms scoutkår tänker kring
vår verksamhet. Vi tar givetvis detta på största allvar
och följer de rekommendationer och direktiv som
kommer från Folkhälsomyndigheten och Scouterna.
Vi kommer att följa de direktiv som gäller för
grundskolan då de flesta av våra scouter går där och
träffas dagligen.
Vi bedömer att vi i nuläget kan fortsätta med våra
veckomöten som vanligt men att vi bedriver all
verksamhet utomhus oavsett om vi är vid scoutlokalen
eller inte. Helgaktiviteter bedöms från fall till fall. Vi
ber er att stanna hemma om ni är sjuka eller har
symtom på att ni är på väg att bli sjuka. Vi anser att
vår verksamhet är viktig och en fast punkt i tillvaron
för våra scouter.
För våra lite större arrangemang gäller följande:
90-årsfirandet den 4 april flyttas till den 17 oktober
Loppisen den 16 maj flyttas till den 19 september
Sommarlägret 23 juli - 1 augusti hoppas vi kunna
genomföra som planerat
Varje avdelning kommer att meddela ev förändringar
i vårens terminsprogram så snart det går.
Skulle förutsättningarna förändras eller nya direktiv
komma som påverkar vår verksamhet kommer vi att
meddela er så snart som möjligt och uppdatera
informationen på vår hemsida.

Waxholms Scoutkår 90 år
I år är det 90 år sedan Astrid Magnusson grundade
Waxholms Flickscoutkår. Det kommer att
uppmärksammas på flera sätt under året.
Pga situationen som råder just nu har vi flyttat fram
evenemanget till i höst, preliminärt 17 oktober. Då alla
aktiva scouter bjuds in till en aktivitet med start på
lägret och samma dag bjuds alla som någon gång varit
medlem i scoutkåren och är äldre än 16 år in till
middag i Församlingsgården (vi väntar på
bekräftelse).
Sprid gärna info om detta till gamla medlemmar. Har
du några bilder eller något annat du vill dela med dig
av så hör gärna av dig på mailadress:
W90@waxholmsscoutkar.se Det gäller även om du
vill hjälpa till att arrangera eller bara få löpande info
om detta evenemang.
Välkommen!
/Kårstyrelsen

Sommarläger 2020
Sommaren närmar sig med stormsteg. I år ska vi åka
på läger vecka 31, tillsammans med

Loppmarknad
Med anledning av den rådande situationen har vi
bestämt att flytta fram loppisen till i höst. Vi kommer
söka tillstånd för att loppisen ska äga rum 19
september men det kommer dröja lite innan vi kan
spika det datumet definitivt.
Det kommer finnas viss möjlighet att skänka saker
under våren; mer info om det kommer framöver.
/Loppiskommittén genom Ejnar

Vallentuna scoutkår och Rimbo scoutkår.
Sommarelägret kommer att äga rum straxt utanför
Hudiksvall vid sjön Norra Dellen, på en lägerlats som
heter Ora!
Det kommer bli ett fartfyllt läger med gemensamma
aktiviteter och många nya kompisar, men såklart
kommer vi hålla på vår traditionsenliga charm av ett
riktigt kårläger!
Så se till att boka in vecka 31 redan nu så att du inte
missar denna roliga minnesvärdiga vecka!
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Fyren
Ugglans Vinterövernattning

Vinterövernattningen var jätterolig men kall. Det var
jobbigt att sätta upp tält. Det blev lite sömn.
// Tova
När jag kom till platsen där vi skulle tälta var det en
sten som vi döpte till: Stora stygga stenen Stina.
// okänd Uggla
Vi kom till Oskar Fredriks Borg vid en bra tid och det
som var bäst var att det inte var snö.
Vi började med att samla granris samtidigt som några
ställde upp toaletten. På kvällen så lagade vi tacogryta,
det var gott.
Vi lekte en lek nere på ett fält. Jag vet inte var de var
för lek men samtidigt så högg två personer ved, man
bytte av med varandra. Sedan skulle vi sova.
Dagen efter var det bara städ som det brukar vara på
sista dagen av en övernattning eller ett läger.
// Ellie

Vi reste tält och gjorde i ordning kaminen. Vi lagade
egen mat över öppen eld. Vi började nästa dag med
frukost i tältet
// Erland

Vi gjorde tacos, lekte en lek där vi sprang jättemycket.
Vi satte upp ett tält.
// Sofia.

Tack alla Ugglor som var med och gjorde en fantastisk
vinterövernattning.
// Nattugglan (ledarna)
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Fyren
äppelskivor och hängt på tork, planerat vår lunch och
jobbat med knopar. Vi har också jobbat med djur och
natur parallellt med samarbete i patrullen genom att
förbereda frågor till vårdagens tipspromenad.
Waxholms Brandförsvar överraskade under ett möte.
Ljuset släktes ner och rökdykare kröp runt i huset för
att hitta alla scouter. Lärorikt och uppskattat.

På Insekterna är vi 18 scouter och 7 ledare.
Superhjältescouten, räven Tuffs, kommer och hälsar
på oss på var och vartannat möte. Vi har letat reflexer
på Kullö, vi har gjort superhjältemärken och vi har
tillsammans med spårexperten Grindal (en av Tuffs
vänner) övat vår memorerings och samarbetsförmåga.
Vi har också börjat jobba med vårens märken plåstra
och naturligt. Precis före thinking day och sportlovet
jobbade vi med scoutlagen och trivselregler.

Vi är 16 scouter på Sjöfåglarna och 5 ledare.
Patrullerna skrattmås, skäggdopping och storlom har
forskat om respektive fågel. Både om patrullen och
själva fågeln. De redovisade vad de kommit fram till.

På Myrorna är vi för tillfället 14 scouter och 5 ledare.
Vi har ungefär följt Scouternas föreslagna planering,
på vårt egna sätt. Det betyder alltså att vi har hunnit
jobba lite med sjukvård och naturkunskap,
tillsammans med spårarnas maskot - räven Tofs.
Gällande sjukvård har vi övat på det vanliga - stabilt
sidoläge, brännskador och små sår. Naturkunskapen
har handlat om att lyssna och känna igen olika djur.
Utöver att öva så har vi letat reflexer, gjort snigelslem
och superhjältemantlar.

En medvetslös person, en sårskadad och en
brännskadad låg i lokalen. Patrullen skulle hjälpa
respektive på bästa möjliga sätt vi reflekterade över
sjukvårdslägena samt pratade om vad LABC är för
något. Sångstund med scoutlagstema hann vi med i
slutet.
På patrullmötet skulle patrullerna lära sig spansk
tagling. Resten av mötet planerade de själva.
Efter vinterövernattningen eldade vi ett helt möte.
Pyramideld, stjärneld och pagod fick patrullerna
bygga och förevisa. Ledarna gjorde flotteld och
blåslampa. Sedan tände vi eldarna. På blåslampan
värmde vi saft som vi avnjöt under sångstunden.
Vi har även jobbat med scouthistoria, knopar i verkliga
händelser, orientering samt haft patrullmöten där patrullen
själv planerar och genomför sitt möte

På Ugglan är vi 20 scouter och 3 ledare.

Vi är 7 scouter och en halv ledare.

Vi har tränat på eldning, pratat om hur elden är
uppbyggd, eldsäkerhet, jobbat med sjukvård, pratat
om hur man håller sig varm och varit på Kullön och
tränat på Morse.

Under den gångna terminen har vi i Råseglet jobat
vidare med tillverkning av egna knivar. Knivarna gör
vi från grunden genom att skära ut bladen och sen slipa
dem och till sist tillverka egna handtag.

Under kraftig storm var det eldningstävling vid
Badviken på Resarö och planen var att göra toast. Det
blev lite bränt men humöret var på topp. Därefter har
fokus varit att planera inför vårdagen. Vi har skurit

Vi planerar även för vår egen långhajk där vi tänkt
vandra längs Höga kusten.
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Fyren
Sjöfåglarnas
Vinterövernattning
13 scouter i patrullerna Skrattmås, Skäggdopping och
Storlom tog bussen som gick från Söderhamnsplan kl
8:55
till
Prästtorp
vid
Svinninge
för
vinterövernattning. Väl framme började vi patrullvis
att leta ved i skogen för att kunna laga lunch. I år hade
dock skogen flyttat mycket längre bort då markägaren
hade tagit ned mycket skog runt själva huset.
Med fyllda vedförråd gick vi in för att påbörja
hantverket med att göra oss lägerbålsfiltar av vadmal.
Filtarna skulle sys med langettstygn runt kanten och
snygga knappar av ene som skulle göras hål i och
sandpappras så de blev lena och fina.
Till middag gjorde vi tacos tillsammans allihop och
förberedde degen till semlor. Alla blev väldigt mätta
och en av patrullerna dukade av och torkade borden
medan en annan diskade och den tredje hämtade
vatten i brunnen. Semelbullarna gräddades fina i
vedspisens ugn.
När middagen och disken var klar gick vi ut och hade
en sångstund runt brasan samt gick ett ljusspår våra
tredjeåringar ställt ut med lite tankar kring scoutlagen.

När vi hittat tillräckligt med ved och sågat och huggit
upp den lagade vi vår lunch över öppen eld på
eldplåtar. Patrullerna har både planerat lunchen och
inhandlat den själva. När lunchen var färdig, uppäten
och diskad var det dags att leta mer ved för att kunna
hålla stugan varm och laga mat på vedspisen.

Väl inne igen gjorde vi varm choklad och vispade
grädde och monterade våra semlor som självklart
dekorerades med fina scoutliljor i florsockret. Det var
smaskens! Det var nu dags att krypa ner i sovsäckarna
uppe på loften.
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Fyren

Här hade vi kunnat få plats med en
sak 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

Efter en god frukost och lek ute fortsatte vi med att
göra klart våra lägerbålsfiltar. Det var mycket lättare
nu när dagsljuset hjälpte till att lysa upp.

Det ryktas …
…att om man lämnar en ost i skogen förvandlas den
till en kyckling..
…att Folke börjar på F och slutar på iskmås.
…att Sjöfåglarna pratar finska och isländska.
…att ”Mats Knutsson” inte mår så bra just nu.
…att det har kommit in på tok för få rykten
…att man skickar sina rykten till
fyren@waxholmsscoutkar.se

Nu var det dags att städa ur stugan och stapla veden
fint brevid vedspisen i köket och i vedlåren.
Efter städningen öppnade Prästtorps korvmoj och bjöd
på tunnbrödsrulle utomhus. Efter lunchen tog vi
bussen tillbaka till lokalen där vi tog hand om
materielen innan vi begav oss hemmåt.

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

/Kumlet
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Fyren
KÅrdag på Tenö även känd som
pulkadagen
Pulkadagen brukar vara väldigt snösäker men i år fick
vi klara oss utan snö så vi fick visa för Kung Bore att
vi minsann vill ha riktig vinter.
Det blev en femkamp där vi åkte längdskidor, slalom,
byggde snökoja, kastade snöboll och gjorde
snöänglar.

Snökoja

Längdskidor

Snöbollskastning

Efter femkampen bjöds vi på grillad korv.

Slalom (nyckelhinderbana)

Tack till alla som var med!
/Spårarledarna
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Fyren

terminsprogram VT 20
April
v16

Påsklov

22 ons

Kårstyrelsemöte (KS)

Maj
10 sön

Roslagens dag

Juni
3 ons

Terminsavslutning

4 tor

Kårstyrelsemöte (KS)

6 lör

Sveriges nationaldag - ceremoni i kyrkan med fanborg

10 ons

Skolavslutning

15 mån

Sommarmiddag för ledare och utmanare

Juli
23

Förläger och uttresa för Sjöfåglarna och Råseglet till sommarläger

25

Utresa för Ugglan

29

Utresa för Insekterna och Myrorna

Augusti
1

Gemensam hemresa i buss från sommarlägret

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

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