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Välkommen våren!
Efter en vinter med massa snö och kyla välkommnar vi nu våren speciellt som vi fortsätter att ha i princip all
aktivitet utomhus. Det var lite exta utmanande att öva på att elda och surra i 15 minusgrader i snön eller att ha
vinterdag i 4 plusgrader och duggregn men vi scouter möter ju svårigheter med gott humör så det gick ju som
vanligt STRÅLANDE! Nu ser vi fram emot en vår med en massa scoutaktiviter och sol.
En ny scoutlokal är även på gång så det kommer bli ett händelserikt år.
Ta hand om varandra och håll er friska!
/Kårordförande

Sjöfåglarnas
Vinterdag

Där hämtade vi ved, gjorde upp eld och lagade
vegetarisk tacogryta.

Vinterdagen var en rolig helgaktivitet på Resarö, den
innehåll stationer, matfiasko och blöta fötter.
De blöta fötterna kom först på eftermiddagen men det
började med VÄNTAN! Idun kom c:a 15 minuter
sent, sedan tog det ytterligare 15 minuter att komma
iväg. Men på något sätt låg Dopping fortfarande
bakom oss. Vi ringde dem vid station 3 då var de på
station 2.
Eftersom att alla var så sena (utom Mås) fick vi hoppa
över station 5 och 6 så vi gick direkt till lunchen, det
är där matfiaskot kommer in.
Vi skulle göra pasta och köttfärssås men hade bara en
gastub till två stormkök. Så vi (jag) tyckte att vi skulle
pröva att göra det i en gryta den stora för öppen eld.
Brännaren är dessutom halvtrasig och gasen nästan
slut. I en och en halv timma satt vi där och väntade
innan vi bytte till en liten kastrull. Hela lunchen tog
c:a 2,5 timmar.
Sedan gick vi till tre stationer till, Idun gick på
lokalsinne och vi gick 600 m för långt men efter varm
saftpaus hos Eva så kom vi fram till middagsplatsen.

Nu börjar fötterna bli blöta. Sedan kom matfiasko nr
2 i form av Skrattmås, de gjorde fågelmat med russin
och deras efterätt (pinnbröd) blev en soppa. Då fick
Mås resterna av vår mat.
Efter maten så gick vi ett ljusspår byggt av de
närvarande 3:e åringarna (Idun och Filip) som även
fick avlägga scoutlöftet.
Det var allt jag hade att säga om vinterdagen.
/Tova, Storlom
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Ny Scoutlokal

Sommarläger 2021

Vaxholms stad har i budgeten för 2021 inkluderat
kostnader för markarbeten och anslutningar för att vi
ska kunna nyttja mark på Eriksö intill
Orienteringsklubbens nuvarande lokal.

Sommaren närmar sig med stormsteg. I år ska vi åka
på läger vecka 31, 31 juli – 8 augusti, till Issjö i
Bergshamra söder om Norrtälje.

Det är tillsatt en projektledare från Vaxholms stad som
kommer ge oss mer information och stötta oss i
arbetet.

Det kommer bli ett tradionellt kårläger med en massa
kul aktiviteter!
Så se till att boka in vecka 31 redan nu så att du inte
missar denna roliga minnesvärdiga vecka!

Scoutlokalen kommer byggas av moduler, s.k.
byggbodar, som sammanfogas till en yta om
c:a 200 m2 där vi ska inrymma de lokaler som
kommer att passa vår verksamhet betydligt bättre än
dagens.
Nästa steg är att påbörja ett bygglov, söka finansiering
och köpa in de lämpligaste bodarna vi kan hitta. Vi
räknar med att behöva köpa in vissa tjänster som t.ex.
el och VVS. Delar av arbetet med sammanfogning och
anpassning kommer däremot behöva ske med
frivilliga krafter.
Vi behöver nu din hjälp med att dra detta projekt i mål
med allt från projektledning till praktiskt byggarbete.
Anmäl ditt intresse och vad du kan hjälpa till med
genom
att
skicka
ett
mejl
till
husgruppen@waxholmsscoutkar.se

Loppmarknad

Nya profilplagg

Med anledning av den rådande situationen kommer vi
även i år att behöva skjuta Loppisen på framtiden.

En ny kårtröja och en ny kårjacka är på gång.

Eventuellt kommer den att kunna bli av under hösten
men ännu är inget bestämt om detta.

Vi väntar på prover på de nya plaggen samt slutliga
priser innan vi kan börja ta beställningar.

/Loppiskommittén genom Ejnar

Begagnade scoutprylar
Nu har vi satt upp en grupp på Facebook där ni kan köpa
& sälja scoutprylar. Har du urvuxna scoutgrejjer eller
önskar
köpa
något
besök
då
Waxholms Scoutkår Köp & Sälj på Facebook.

Här hade vi kunnat få plats med en
sak till?
Har 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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Ugglans Vinterövernattning
blev en vinterkväll.
Vinterkväll med Ugglan, vi hann!! Före snön regnade
bort.. Det var blött men inte kallt när vi möttes upp vid
Löjvik på Resarö. Med lyktor gick vi sedan ut på
Killingen.

Vad är väl mello-mys i soffan mot Taco-gryta lagad
på elden? Så gott det smakade 😋.
Efter en halvtimmes promenad slog vi läger.
Förstaåringarna fick hjälp med att surra en trefot, det
var första gången för många. Andraåringarna letade
torrt(!) fnöske, deras uppgift var att tända sin eld med
detta, en uppgift som blev svår i regnet.
s

När man ska laga mat är det bra att läsa receptet först.
Allt blev inte exakt som det skulle men alla åt med god
aptit.

Efterrätten hann vi inte göra så den gjorde vi på nästa
möte (brända mandlar). Vi hann däremot dela ut
märken: Elda & Brinna till alla samt Knivbevis till de
som har inte tagit det. Vi invigde också tre nya scouter.
Sen var det dags att packa ihop och promenera
tillbaka.
Ett lyckat alternativ till övernattning såhär i
Coronatider.
// Nattugglan (ledarna)
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Sjöfågel-24:an

Under lunchen fick vi också finbesök av denna räv.

13 scouter i patrullerna Skrattmås, Skäggdopping och
Storlom tog nio-färjan över till Rindö för att tävla mot
varandra i Sjöfågel-24:an under 11 timmar. Vanligtvis
hade vi deltagit i Ösmo-24:an en tävling i Södertörns
scoutdistrikt som pågår i 24 timmar men som ju av
förklarliga skäl inte blir av i år heller.
På vägen mellan stora vägen och Solövägen mötte vi
upp de scouter som bor på Rindö och patrullerna
packade om det sista innan det var dags att ge sig iväg.
PL fick karta och en bunt med chiffer som skulle lösas
fram till lunch och patrullerna släpptes iväg med c:a
10 minuters mellanrum längs med eljusspåret för att
hitta sin första kontroll, woodcraft, med förmaningen
om att man minsann inte fick gena för att slippa den
stora backen för vem vet var längs spåret Eva valt att
sätta upp sin kontroll.
Nästa kontroll var en kombination av surrning och
knopar där de skulle surra en trefot med tvärslå och
skarva de 10 knoprepen med 9 skarvknopar där varje
sorts knop bara fick användas två gånger.
Nånstans längs vägen hitade Skrattmås denna snygga
stubbe det växer scouter ur 

Patrullerna hade själva planerat varsin kontroll som nu
skulle genomföras men först fick de gå igenom de
sista detaljerna med sin kontrollant, ledare, samtidigt
som resten av patrullen såg till att disken blev klar.
Den patrull som planerat kontrollen fick också
genomföra den först så de gick iväg med sin
kontrollant och hjälpte där det var lämpligt till att sätta
upp kontrollen, sen körde vi igång!
Tyvärr blev det inget fotat från kontrollerna.
Kims spel – Här fick patrullen en given tid att se 18
föremål där det fanns flera av vissa av sakerna,
sakerna täckes över och det gällde nu att komma ihåg
alla, om man tex då sa att det fanns tändstickor men
inte rätt antal fick man bara poäng för en sak men vid
rätt antal poäng för varje. Det blev nog lite enkelt med
lite för lång tid att titta så alla patrullerna drog här hem
full pott.
Nyckelhinderbana – Här skulle patrullen hålla i ett rep
som satt i en karbinhake som löpte längs ett långt rep
som de skulle följa utan att släppa repet de höll i och
ta sig i mål på kortast tid. Då patrullerna var lite ojämt
stora gynnades de små patrullerna.

Väl framme vid gamla skjutbanan vid Oscar
Fredriksborg var det dags att slå läger, sätta upp
vindskydden, leta ved i skogen, hämta vatten och börja
laga lunch.

Livlina med effekter – Här var det livlinekastning i
strömkast men patrullen kunde välja en ”effekt” av 10
givna alternativ som tex att välja ut en person som får
mer poäng per träff, få extrapoäng för var tredje träff i
rad, välja ett kön i patrullen som får mer poäng per
träff men vid miss får minuspoäng, kasta blundandes
eller kasta baklänges mm.
Väl tillbaka vid baslägret fick patrullerna en exakt tid
då middagen skulle vara klar, inte före inte efter utan
exakt 17:30, det gick sådär då alla utom Kumlet,
ledarna, var klara för tidigt men middagen smakade ju
lika gott för det eller till och med suuuuupergott om
man frågar vissa. Kumlet hade lyxat till det med
Bruchetta till förrätt och korvgryta med en massa
rotsaker så alla behövde hjälpa till att hacka och skära
för att få middag.

Det jobbades på bra och snart var lunchen klar.
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Här hade vi kunnat få plats med en
sak till?
Har du något du vill dela med dig av till Fyren tveka
då
inte
att
skicka
ett
mejl
till
fyren@waxholmsscoutkar.se

Det ryktas …
Patrullerna hade valt lite väl enkla recept och blev
därför klara för tidigt. Något vi får jobba på lite till
nästa gång.

…att Skrattmås har skapat en ny livsstil
…att Skrattmås har spelat "Skratt-och slag".
…att det är en ny kårtröja på gång.
…att det också är en ny kårjacka på gång.
…att det har kommit in på tok för få rykten
…att man skickar sina rykten till
fyren@waxholmsscoutkar.se

När så middagen var avnjuten disken diskad,
vindskydden nedtagna och allting packat i
ryggsäckarna igen gick vi iväg en bit till en mysig
plats Ugglan nog känner igen väl för en sångstund runt
brasan och prisutdelning. Skrattmås kom på tredje
plats, Skäggdopping på andra och Storlom tog hem
förstaplatsen och fick en lädermedalj att hänga på sin
patrullflagga.

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!
Nöjda och glada efter en härlig dag på Rindö gick vi
upp till Oscar Fredriksborg där föräldrabilarna
hämtade oss för hemfärd.
/Kumlet
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På Insekterna är vi 26 scouter och 9 ledare.
Under terminen, som startade lite senare än vanligt,
har vi repeterat saker vi lärt oss under hösten, lärt oss
hur de vanligaste småfåglarna vid våra fågelbord ser
ut, vad de äter, hur de låter och hur många de är. Vi
gjorde också "talgbollar" med frön att hänga upp
hemma.
Vi har två gånger varit i Lärkskogen och tittat efter
våren och skrivit i patrullens vår-logg, haft ett möte
där vi jobbat med källsortering där höjdpunkten var att
göra konstverk av returförpackningarna. Varit på
Kullön och jobbat med stjärntecknen i Zodiacken.
Alla scouter fick göra sitt stjärntecken att ta med hem.
Nu har vi startat arbetet med att ta vårens märken
Naturligt och Plåstra.

På Ugglan är vi 15 scouter och 3 ledare och två
Råseglarassistenter.
Vi har pratat eld och eldat i och med de två märken
som står närmast på tur: Elda och Brinna. Vi var på
Resarö och gick ett reflexspår och tränade på morse.
Vi har också pratat isvett och hur man håller sig varm.
Alla har fått avlägga märkesprov och klarade av det så
de fick sina märken på Vinterdagen som du kan läsa
mer om på annan plats i Fyren.
Nu siktar vi mot märkena Mattvåan och Bygga samt
tränat mer på att elda med skogens materiel.

På Myrorna är vi för tillfället 25 scouter och 7 ledare.

Vi är 18 scouter på Sjöfåglarna och 3 ledare.

Under terminen har vi haft ett repetiotionsmöte, gjort
talgbollar (scouterna fick göra allt själva på stormkök)
och sedan 4 saker - 1 ska bort.

Patrullerna Skrattmås, Skäggdopping och Storlom har
haft två digitala möten ett där vi byggde en snöfigur
var som hade med scouting att göra och tog bild på
den samt ett matmöte hemma i köket där vi torkade
vitkål, purjolök, morötter, bananer och äpplen, mötet
avslutades med en kahoot, en frågesport, som
handlade om mat såklart.

Vi har haft isvett på Kullön, lärt oss om djur i ett
ekorrhjul i Lärkskogen, arbetat med sopsortering där
vi byggde konstverk av sopor och odlade krasse.
Vi skulle titta på stjärntecken men var OTROLIGT
blåsigt med mycket snö på Kullön, så vi byggde
snögubbar, tittade på brickor med stjärntecken och
testade på morse.
Vi har gjort vår första vårlogg där vi kollade efter
vårtecken i Lärkskogen samt tipspromenad och
sjukvård.

Vi har haft en stadsorientering med massa kontroller
utspridda i stan, provat att elda med ved som vi hittade
ute i skogen, det är lättare sagt än gjort.
Vi har övat på att surra trefotssurrningar och
vinkelsurrningar, kyla och vantar på gör att det inte
blir så tight.
Inför Sjöfåglarnas Vinterdag hade vi patrullmöte där
det planerades matsedel och packades utrustning.
Vi har övat på knopar och hur man använder rep och
talja samt Sjukvård med en LABC-övning Råseglet
höll i.

Vi är 3 scouter och en halv ledare.
Vi har haft ett digitalt möte med Kahots, gjort en
loggbok, åkt pulka, planerat och genomfört en
sjukvårdsövning till Sjöfåglarna och planerat för hajk
längre fram.

Under sportlovet och veckan efter hade patrullerna
digitala patrullmöten för att planera varsin kontroll
och matsedel till Sjöfågel-24:an.
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Digitala scoutmöten
Sjöfåglarna har provat på att ha ett par digitala
scoutmöten när vi inte fått träffas av smittskyddsskäl.
Vi startade faktiskt terminen med två digitala möten
där det första mest gick ut på att lära sig hur det funkar
och så fick scouterna gå ut i snön och bygga göra en
snöfigur som har med scouting att göra. Dessa fotades
och skickades till oss ledare så vi kunde köra
bildvisning och alla fick berätta om sin bild.

Mötet efter torkade vi mat fast hemma i sitt eget kök.
Vi startade med att gå igenom hur de skulle göra och
sen delades patrullerna in i patrullrum i det digitala
mötet så de kunde prata med varandra medan de skar
upp sina frukter eller grönsaker och doppade frukterna
i citronvatten för att de inte skall bli bruna och sen fick
de skicka in bilder innan de åkte in i ugnen över natten
och bilder på när det var klara dan därpå.

Här är ett par axplock på bland annat sommarläger en
scout och en stockeld.

Det krymper rätt mycket i ugnen.
Mötet avslutade vi tillsammans igen med en Kahoot
om mat. Det är en frågesport där man tävlar om att
svara rätt först och alla har knappar på sin egen
digitala enhet att trycka sitt svar på.
Patrullerna har även fått göra ett par digitala
patrullmöten under sportlovet och veckan efter, då de
äldre på avdelningen hade hemskolning v 10, där de
planerade sin kontroll till Sjöfågel-24:an.
Det var lärorikt och kul att testa på digitala möten men
fysiska möten är roligare.
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terminsprogram VT 21
April
v14

Påsklov

28 ons

Kårstyrelsemöte (KS)

Juni
3 tor

Kårstyrelsemöte (KS)

6 lör

Sveriges nationaldag – ev ceremoni i kyrkan med fanborg

7 mån

Terminsavslutning

15 tis

Skolavslutning

17 tor

Sommarmiddag för ledare och utmanare

21 mån

Lägerpackning – Vi plockar i ordning inför sommarlägret.

Juli
31 lör

Förläger och uttresa för Sjöfåglarna och Råseglet till sommarläger

Augusti
2 mån

Utresa för Ugglan

5 tor

Utresa för Insekterna och Myrorna

8 sön

Gemensam hemresa 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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