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Äntligen har sommaren kommit
Ett stort tack till alla avdelningar och ledare som har ställt om istället för att ställa in så våra scouter har kunnat få
uppleva en massa skoj under denna vår. En del aktiviteter som vår loppmarknad och vårt 90 års jubileum har vi av
förklarliga själ flyttat till hösten och hoppas att kunna genomföra dem då.
Nu blickar vi fram mot en sommar som förhoppningsvis innehåller en del regn mellan solstrålarna så det inte är
eldningsförbud på lägret som vi har vecka 31. Önskar er alla en härlig sommar så ses vi på lägret i slutet av juli.
/Ingvar - Kårordförande

Sjöfåglarnas
Långhajkspaddling

Vi paddlade och paddlade sjukt mycket tills vi kom till
vår övernattningsplats. Där lagade vi vår middag som
var Ugglans tacogryta.
/Tore vPL – Skrattmås

Onsdag 20/5

Fredag 22/5

Vi startade med att åka till en strand vid Åkers
Styckebruk där vi skulle övernatta första natten.
Bilresan tog 3 timmar istället för 1.5 timmar då det var
en massa kö. Väl framme gick vi och hämtade
kanoterna och paddladde dem de första 700 meterna
till stranden. Det var ganska kallt första natten men vi
överlevde.

Idag har vi padlat, paddlat och paddlat. Jag hade
tjuvlyssnat lite på ledarna och hade hört att det skull
blåsa idag, MOTVIND!!! Det var soligt och varmt och
jag hade tappat bort min keps, det var illa. Men som
tur var är den återfunnen igen. Vilken tur! Matsedeln
idag var gröt, skrattonese (bolognese alla skrattmås)
och tortelini.

Torsdag 21/5
Vi blev väckta av Anders (Daniel den yngre) kl 07:00
och gjorde gröt med äppelmos och kanel till frukost.
Sedan diskade vi innan vi packade våra kanadensare
fulla med utrustning och väskor. Vi paddlade fram
våra kanadensare till olika öar och destinationer. Vid
vissa ställen behövde vi bära våra ”båtar”.

Under lunchen satte vi oss i ett träsk och det var fullt
med brännässlor men vi var klara snabbast och vi hade
lite mat över och alla andra patruller fick smaka, de
tyckte det var jättegott. Alla andra patruller hade typ
glömt deras kryddor. Dessutom fanns det en sten just
där vi satte oss som räckte ungefär till midjan vi satte
därför stormköket på stenen och vips, det var som att
laga mat på en riktig spis.

Efter en stund kom vi fram till matplatsen och började
laga mat på stormkök. Vi åt carbonara men hade i för
mycket ost så det blev ostklumpar . Efter lunchen
åkte vissa männsiskor genom ett rör och lallade.
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Som sagt det var ju motvind, det var väldigt jobbigt,
alltså ASJOBBIGT!

Igår behövde vi paddla genom ett rör som inte var
högre än en meter till taket. Man skulle sätta sig på
botten av kanoten för att man inte skulle slå i röret.
Det var väldigt läskigt. Efter en lång färd kom vi
tillslut till Prästön. En ö full med två saker får och
brännässlor. Fåren var jättesöta. Hela ön bestod av en
kulle, Dopping, Lom och Kumlet bosatte sig högst upp
på kullen längst bort från vattnet. Men vi satte oss vid
foten av kullen nära vattnet, det var faktiskt smart i
slutändan. Vi hade en sångstund på kvällen då sjöng
vi Bä bä vita lamm för fåren.
/Vilgott PL – Skrattmås

Söndag 24/5
Idag vaknade vi eller snarare jag för att tillaga
pannkaksröra och äggröra. Ni vet säkert vad äggröra
är men pankaksröra är samma som när man tillagar
äggröra men med pankakssmet istället. Oskar och jag
hjälptes åt med frukosten. Efter den goda frukosten
gjorde vi oss redo för kanadensarna. Väl i kanoterna
paddlade vi iväg utan motvind i ca 20 min innan vi
nådde en lång och härlig å.

Lördag 23/5
Vi vaknade morgontrötta (som vanligt) när klockan
var omkring 07:00. Vi var lite snabbare än i torsdags
den här morgonen med att plocka ihop och äta våran
frukostgröt. Efter att vi packat ner våra packningar i
kanoterna så var det dags att ge sig ut. Emma, Tore
och Ingvar var i en kanot och jag och Vilgot i en kanot.
Det var jättmycket motvind och vågor så det var
jobbigt men ändå kul! När vi handlat i Gnesta kom vi
till en å där det var väldigt strömt.

I slutet av ån så åt vi lunch, stekt kyckling med bulgur.
Efter lång, lång, lång… motvindig paddling kom vi
fram till vår sovplats där vi satte upp vindskyddet och
lagade korvstroganoff
Oskar ”Ärtan” – Skrattmås

När vi kom fram till vår destination (Vagnhärad)
tvättade vi ur kanoterna och åt lunch. Vi åt wockade
grönsaker med äggnudlar medan Dopping, Storlom
och Kumlet åt burkravioli. Sen kom Kanotkungen för
att hämta kanoterna och dissade allas mat utom våran
nyttiga mat!

Sen samlades vi i ring och fick märken, paddelmärket
och ropade vårt rop. Vi fick också bullar av Emma och
Filips mamma!!!
/Tore vPL – Skrattmås
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Första scouterna
på mars!

Vi avslutade dagen
märkesutdelning.

med

en

sångstund

och

Lördagen den 30 maj åkte Myrorna och Insekterna till
Översjö på Järvafältet. Där möttes de av Christer
Fugelsang. Han ville skicka ett antal expeditioner till
Mars. Själv är han för gammal för att åka, men
scouterna ville ju mer än gärna så...
Efter uppskjutningen gjorde månens dragningskraft
(eller annan kosmisk aktivitet) att alla patruller kom ur
kurs. Efter intensiv pejlingsaktivitet från NASA
hittades alla expeditioner och resan kunde fortsätta.
Landningen på Mars var okomplicerad. Där möttes de
av marsianer som erbjöd lunch. Aldrig har
snabbmakaroner och köttbullar (eller krökta veterör
med proteinklumpar) smakat bättre. Vissa patruller
kokade både tre och fyra omgångar veterör.

Jag misstänker att många sov gott i bilarna på vägen
hem.
/Hasse

Waxholms Scoutkår 90 år
Efter etablerad kontakt på mars anträddes färden
tillbaka till jorden. Genom asteroidbältet var de
tvungna att skjuta en säker väg med hjälp av en
klumplaser (livlina).
Väl tillbaka på jorden var det dags för lite allvar.
Märken!
Alla var tvungna att var och en för sig redovisa att man
hade de kunskaper som behövdes för att få märkena vi
jobbat med under terminen. Det visade sig inte vara
några problem, och alla fick med beröm godkänt!

Scoutkåren fyller i år 90 år vilket kommer att
uppmärksammas och firas på flera sätt under året.
Den 17 oktober (om läget tillåter) bjuds alla som
någon gång varit medlem i scoutkåren och är 16 år
eller äldre in till middag i Församlingsgården. Alla
aktiva scouter bjuds in till en aktivitet med start på
lägret samma dag.
Välkommen! /Kårstyrelsen

Under eftermiddagen hann vi också att testa att sätta
upp de tält som vi skall använda under sommarlägret.
Middagen blev hajkbomb. En sprängsucce som
vanligt! Pyttipanna i folie stekt på glöd. Alla åt så de
blev nästan fyrkantiga.

Loppmarknad
Som meddelats tidigare är loppisen flyttad till 19
september (vi räknar med att den går att genomföra då
men i dagsläget är det inte säkert).
Som vanligt kommer det behövas hjälp från många
håll med insamling, sortering, prismärkning och
försäljning när det väl är dags. Mer info kommer
skickas ut tidigt i höst. Fundera över vad du kan bidra
med och boka gärna in 19 september i almanackan
redan nu.
/Loppiskommittén genom Ejnar
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tillbaka. Nu hade vinden mojnat lite så hemvägen var
betydligt mer lättpaddlad.

Ugglans Vårdag 2.0

Allt blev inte som vi planerat men ibland är det vädret
som bestämmer och vi hade en härlig dag med sol och
glatt humör. Ett stort tack till Rickard och Jeremias
som var med oss under dagen.
/Märta, Peter och Anna

Vill du skicka in något till fyren?
Har du något du vill dela med dig av till Fyren tveka
då
inte
att
skicka
ett
mejl
till
fyren@waxholmsscoutkar.se
Den 17 maj hade Ugglan sin andra vårdag för i år och
den här gången var det paddling som gällde. Det blåste
rejält ute på vattnet så vi fick kämpa oss fram i
motvind tills vi slog läger vid Eriksöbadet. De som
ville fortsatte paddla en stund till medan resten
förberedde elden inför lunchen (även det var en
utmaning i blåsten!).

Det ryktas …
... att Tova är avancerad kunskap själv
... att Vidar kom på ett effektivt sätt att locka
ögonbrynen
... att Folke är en korsning mellan en get och en
fiskmås
... att Melvin kan göra ett dubbelt halvslag
... att en ugglerygga kommer att lukta gammal ost
…att Dopping ska ha en påse tacogryta i tacogrytan
…att skottkärran vid lokalen fick Corona
…att Dopping ska äta bjönor
…att Dopping ska äta chill corn Arne

När paddlarna kom tillbaka var det dags för en
patrulltävling. Det gällde att bygga ett så högt torn
som möjligt av saker man hittade i naturen. Material
som användes var bland annat granruskor, pinnar och
stenar. Sedan var det dags för lunch – hamburgare
tillagade av våra föräldrahjälpledare. Ett mysterie som
fortsatt inte är löst uppstod - osten och halumiburgarna
var spårlöst borta… det smakade gott ändå. De som
ville fick också grilla ett pinnbröd.

… att Loms patrullhajks-kostcirkel är lite
tillknycklad

Efter lunchen fortsatte patrulltävlingen och nu skulle
patrullerna med godissnören och minst fem olika
knopar göra ett rep som var så nära en meter som
möjligt. Den tredje tävlingen var livlinekastning och
sedan var det dags att packa kanoterna och paddla

…att man skickar sina rykten till
fyren@waxholmsscoutkar.se

…att Per är dålig på att plocka svamp
… att Ingvar och Daniel försökte göra en "Bööre"
med sina kanoter
…att hajkbomb heter egentligen lajkbomb för att alla
gillar det
…att det kunde fått plats ett par rykten till
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Roslagens Vårdag på
Bogesund
Då roslagens dag var inställd ville vi på Sjöfåglarna
ändå tävla så vi ordnade en egen tävling på Bogesund
den 10 maj där patrullerna tävlade mot varandra i fem
grenar.
Vi startade från parkeringen vid Ladvik där patrullen
skulle infinna sig ett par minuter före sin starttid.
Skrattmås var först ut kl 09:30, Skäggdopping kl
09:45 och Storlom kl 10:00. De fick varsit startkort,
karta och en instruktion. Sträckan de skulle gå var
Dammstakärrsrundan
med
lunchpaus
vid
Dammstakärret.
Längs med vägen skulle patrullerna fram till lunchen
samla och identifiera åtta icke fridlysta blommor.
Första kontrollen var knopar, här gällde det att lösa en
uppgift där det gällde att använda rätt sorts knop på
rätt ställe och varje knop fick bara användas en gång.
Poäng gavs för rätt slagen knop, rätt använd knop och
rätt benämd knop.
Andra kontrollen var spårtecken
chiffermeddelande som skulle lösas.

till

ett

Tredje kontrollen var att redovisa växterna man hittat
undertiden som patrullen lagade sin lunch.

Sommarläger
JA! Det blir läger i sommar men inte på Ora som
planerat. Vi vill ju ge våra scouter möjlighet till
sommarläger i sommar och håller just nu på att hitta
en plats för läger i närheten av Vaxholm. Genom att
vara i närheten av Vaxholm kan vi erbjuda
möjligheten för scouterna att sova över eller för de
som så önskar att bara delta på dagarna. Vi kommer
att meddela er så fort platsen är bestämd.
Aktiviteterna på lägret kommer att i så stor
utsträckning som möjligt vara avdelningsvis med
undantag för några lägerbål. Allt för att inte samlas i
så stora grupper.
Vi kommer ha ett gemensamt lägerkök. I dagsläget har
vi två personer som ansvarar för detta men de skulle
gärna vilja ha lite hjälp i köket under lägret. Är man
intresserad av detta kan man meddela det i anmälan
under övrig info.
Kåren håller sig naturligtvis uppdaterad kring
rekommendationerna kring Corona och följer dem.
Måndagen 18/5 lät Folkhälsomyndigheten meddela att
de ser positivt på läger så länge hänsyn tas till att
minska smittspridning. Löpande information om detta
finns på vår hemsida.
Avdelning
Myrorna & Insekterna
Ugglan
Sjöfåglarna & Råseglet
Ledare / Ledarbarn

Datum
Kostnad
30 juli - 1 aug
900 kr
27 juli - 1 aug
1300 kr
25 juli - 1 aug
1500 kr
200 kr / dygn max 600 kr

Resan till och från lägret sker med hjälp av föräldrars
bilar.
Hoppas att många av er är sugna på scoutläger i
sommar!
Fjärde kontrollen var en eldningskontroll som gick ut
på att värma en så varm kopp te som möjligt på utsatt
tid. Det var hur många grader det var i vattnet i koppen
som gav poängen.
Femte kontrollen var en livline kontroll där patrullen
fick en viss tid att kasta strömkast på ett mål upp till
ett vist antal träffar och sen skulle förflytta sig för att
på ny tid träffa så många gånger på nästa mål.

Anmälan:
Fyll i hälsodeklaration och anmälan via länken nedan
senast 15 juni.
https://www.waxholmsscoutkar.se/kargemensamt/so
mmarlager/anmalan
Beskrivning hur du loggar in i Scoutnet hittar du under
Ladda ner på samma sida som anmälan.

Vi avslutade givetvis med en prisutdelning där första
pris gick till Storlom.
Poängen på denna tävling kommer att räknas med i vår
patrulltävlan Sleven.
Patrullerna blev sen hämtade på parkeringen vid
Nibble lagom till att det började regna.

Här hade vi kunnat få plats med lite till

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

/Kumlet – Ledarna på Sjöfåglarna
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På Insekterna är vi 22 scouter och 6 ledare.
Vi har varit på Kullö där vi bland annat letade
spårtecken och jobbat med karta och orientering.
Vi har övat på dubbelt halvslag och surrat. Vi hade ett
påsklovsmöte då vi var i "Lärkskogen" och bl.a tittade
på vårtecken. Vi har även varit på Mars tillsammans
med Myrorna som du kan läsa om här i Fyren!

Vi är 14 scouter på Sjöfåglarna och 5 ledare. Vi har
delat ut lappar om att loppisen är flyttad och hade
sjukvård på Kullö, nattorienterat i lärkskogen och gått
igenom hur man genomför en hajk i en först i mål.
Patrullerna har haft patrullmöten och planerat samt
genofört sina patrullhajker.
Då Roslagens dag var inställd hade vi en vårdag på
Bogesund där patrullerna tävlade mot varandra
På påsklovet var vi på Eriksö och löste uppgifter som
att flytta vatten, lyfta tung last med hjälp av talja och
rep och kasta livlina.
Vi har även varit på långhajk där vi paddlat från Åkers
Styckebruk till Vagnhärad.

På Myrorna är vi för tillfället 10 scouter och 5 ledare.
Vi har jobbat med surrning där vi byggde en kort bro,
gjort olika typer av hinderbanor, tränat på knopar och
naturen. Byggt torn av geléhallon och tandpeter och
haft skattjakt på Kullö.
Vi har även varit på Mars tillsammans med Insekterna,
som du kan läsa om här i Fyren!

Vi är 7 scouter och en halv ledare.
Vi har jobbat 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.
Tyvärr kunde vi inte komma iväg på vår egen långhajk
längs Höga kusten leden på grund av rådande läge.

På Ugglan är vi 18 scouter och 3 ledare samt hjälp av
föräldrar och syskon.
Vi har jobbat med surrning, orientering på Tenö och
övat på eldning bland annat med eldningstävling med
popcorn.
Vi har även delat ut lappar om att loppisen är flyttat
och varit på Vårdag 2.0 som du kan läsa mer om här i
Fyren.

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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Sjöfåglarnas
Patrullhajk

och gick tillbaka. Idun hade förberett pinnar till att
grilla marshmellows!

Patrullhajk är en hajk som patrullen själv planerar och
genomför. Våra tre patruller Skäggdopping, Storlom
och Skrattmås var den 25-26 april på varsin
patrullhajk på sin egen hemliga hajkplats vid varsit
fast vindskydd på Bogesund. Vi ledare i Kumlet var
ute och hälsade på patrullerna för att se att de hade det
bra och att allt gick som planerat.

/Nora
Skrattmås patrullhajk

Skäggdoppings patrullhajk
Vi blev avsläppta av Holgers pappa och gick sedan en
bit till ett ställe där vi skulle äta lunch. Tanken var att
vi skulle äta laxpaste men Filip hade glömt sin mat
hemma. Vi löste det genom att vi andra började laga
Carbonara medan Filip sprang tillbaka till parkeringen
och fick maten av sina föräldrar som kom. Han kom
tillbaka lagom till att vi var klara så då åt vi.
När vi hade diskat färdigt forsatt vi gå, efter ett tag
kom vi fram till vindskyddet där vi skulle sova
/Dopping
Storloms patrullhajk
Vi började med att samlas på Circle K kl 10:30 och
fick skjuts till en parkering på Bogesund. Sedan gick
vi c:a 2km till vindskyddet. Det var redan några vid
vindskyddet så vi gick några meter bort och gjorde vår
lunch på stormkök. Till lunch hade vi tacogryta. Efter
vi hade ätit kom Hagrid som inte kunde prata för han
hade Corona. Vi skulle samla på oss olika växter men
Måns råkade gå vilse i skogen. När vi var färdiga med
att hjälpa Hagrid så blev Vindskyddet ledigt så vi gick
dit. Vi hade inget att göra så vi satte oss i vindskyddet
och pratade om allt möjligt men mest skämt. När kl
var c:a 16 så letade vi och högg ved. Sedan när det var
färdigt var det dax för middag som blev pannkakor!!
Innan vi började kom det några andra human beings
och frågade om de kunde låna vår eld, sen drog dom.

Efter långt tummhllande för att det inte skulle vara
company i vindskyddet så kom vi fram till
vindskyddet bortom våra drömmar. Tak över elden,
två mötesplatser och två lägerringar. Vi har galler över
elden och havsutsikt. Detta är paradiset.
Vi skulle laga lunchen på stomkök men vi kunde och
ville laga skrattonais över eld. Det blev som vanligt
gott och lättdiskat. Vi äter konstigt nog alltid upp all
mat. Saften däremot dricker vi inte ens upp halva av.
Första saften smakade dessutom som damshampo.
Efter att vi hade diskat och gjort oss i ordning sa Tore
”Ska vi hämta ved till middagen nu?”, klockan var då
halv två på eftermiddagen. Som ni förstår så har vi
legat mellan sju till nio steg fram i planeringen. Vi
förberedde middagselden halv fyra men det blir som
en trygghete när man bara kan tända på så är middagen
i princip klar. Så efter lunchen hämtade vi ved och
eftersom vi bor i ett natrureservat var det svårare än
vad man kunde tro. Vi vista att ledarna skulle komma
och lälsa på klockan 5 så vi städade hela utrymmet
runt elden och samlingsplatsen sen satte vi oss och
spelade kort och äte örngott. Ledarna kom klockan sex
snarare. När de hade gått lagade vi middag. Det skulle
bli Ugglans tacogryta men det blev så stark att det
snarare blev Taco-concarne. Vi ska snart äta Sexy
Banana, det är en chokladbanan med mini
marshmellows.

När vi hade lagat några pannkakor råkade Idun lägga
för mycket smör i stekpannan så den började brinna.
Jag tog snabbt bort den från elden. Sen kom Idun och
jag på den fantastiska iden ”Vi kan flambera
pannkakorna”.
Vi
flamberade
nästan
alla
pannkakorna. EXPERIENCE 2.0! Medan vi åt kom
ledarna och beundrade vår hälsosamma måltid. Efter
vi hade ätit blev alla nutella-galna.
Sedan kom Hagrid tillbaka och visade att en Dementor
hade snott lite saker och vi behövde hjälpa att ta
tillbaka sakerna från Dementorn Pelle (Marcus). Efter
vi hade smugit runt i skogen hittade vi en örngottsskatt

/Vilgot
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terminsprogram VT 20
Juni
10 Ons

Skolavslutning

10 Ons

Prova på aktivitetet istället för FEAST som brukar anordnas på lägret.

15 Sön

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

Somarläger
Juli – Augusti
25 Lör – 1 Lör

Sommarläger
25 – Utresa Sjåfåglarna och Råseglet
27 – Utresa Ugglan
30 – Utresa Myrorna och Insekterna
1 – Hemresa samtliga

Terminsprogram HT 20
Augusti
20 tor

Skolan börjar

30 sön

Gemensam kårstart på Tenö

30 sön

Arbetsdag ("röjarskiva") i lokalen

September
6 sön

Rekryteringsdag – Prova på möte

19 lör

Loppmarknad

Oktober
10 tors

Nattorientering

10 - 11 lör - sön

Scouternas natt

17 lör

Waxholms scoutkår 90 år

26-30

Höstlov

November
11 mån

KS

20 - 22 fre - sön

Demokratijamboree – Scouternas årsstämma

December
18 fre

Skolan slutar

25 fre

Julotta

Juni 2020

