VÄLKOMMEN Till WAXHOLMS

SCOUTKÅR OCH äventyrarSCOUTERNA
Sjöfåglarna är avdelningen för Waxholms äventyrarscouter, scouter som går i sjätte till åttonde
klass. Här strävar vi efter att låta våra scouter arbeta som medlemmar i patrullen i större
utsträckning än som medlemmar i en avdelning. Din patrull kommer att bestå av sex till åtta killar
och tjejer. Tillsammans följs ni åt på era äventyr.
Sjöfåglarna har möte på tisdagar mellan 18.20 och 20.20 oftast
i vårt hus på Björkstigen 7, men ibland ute i skogen. Var beredd
på att kunna vara ute varje möte, även om det regnar eller är tio
grader kallt! På våra möten ägnar vi oss i stor del åt att öva
inför de utfärder vi gör, samt att träna oss i saker som kan vara
bra att kunna i alla lägen. Det händer förstås också att vi gör en
del saker bara för att det är kul.
Ungefär en gång i månaden ger vi oss ut på en helgaktivitet.
Beroende på årstid är vi ute och bor i vindskydd eller övernattar
i en stuga. Det genomgående temat är att det är naturnära. Det första vi gör under ett år (som
börjar i september) är en hajk i vindskydd en bit in i oktober när det kan bita i och bli kallt nattetid.
Då har vi en stor stockeld framför våra vindskydd för att hålla värmen. Exempel på våra andra
helgaktiviteter är vår julövernattning, där vi bor i en stuga, gör hantverk och äter ett rejält julbord,
samt vår långhajk, under Kristi himmelfärdshelgen antingen paddlar, vandrar eller cyklar vi i fyra
dagar, och bor i vindskydd under hela färden.
På sommaren åker du på läger tillsammans med de övriga scouterna i vår kår. Där bor du en
dryg vecka i tält och upplever många spännande äventyr. På lägret får du användning för allt du
lärt dig under året. Du behöver till exempel kunna surra för att bygga matbord och ni bygger er
egen spis där ni lagar patrullens mat.
Om du inte kan komma på ett möte, så vill vi att du ringer och talar om det för oss. Från 17.45 på
tisdagen finns ledare i scoutlokalen och då går det att ringa dit,
telefon 08-541 329 53. På övrig tid ringer du någon av dina
ledare.
På våra möten använder vi scoutskjorta. I fickan på skjortan vill vi
att du alltid har papper och penna. När du lärt dig att hantera kniv
på rätt sätt och tagit märket "knivbeviset" vill vi att du har med dig
en kniv på mötena också. Mer om scoutskjortan kan du läsa på
andra sidan.
På scoutskjortan syr du fast de märken du får. Märkena visar att
du kan och har lärt dig olika saker.
Och du, han som startade scouting sa ofta "Om det inte är roligt,
är det inte scouting"
Åter igen varmt välkommen till oss på Sjöfåglarna!

Ansvarig ledare: Eva Johnson

0708-22 01 66

eva.johnson@waxholmsscoutkar.se

Waxholms Scoutkår
Waxholms scoutkår har verksamhet för barn och ungdomar från skolår 2 upp till 18 år. Waxholms
scoutkår har ungefär 130 medlemmar och över 100 ungdomar har möte i vår lokal varje vecka.
Våra avdelningar har möten enligt följande:
Måndagar
Tisdagar
Onsdagar
Torsdagar

Upptäckarscout (Skolår 4-5) Ugglan
Äventyrarscout (Skolår 6-8) Sjöfåglarna
Spårarscout (Skolår 2-3) Insekterna,
Utmanarscout (Skolår 9 - 18 år) Råseglet
Spårarscout (Skolår 2-3) Myrorna

Scoutförbundet Scouterna, som Waxholms Scoutkår tillhör, är en ideell, partipolitiskt obunden
ungdomsorganisation. Scoutings ide går ut på att genom upplevelser och arbete i små grupper
(patruller) lära sig att känna ansvar för sig själv, andra och vår miljö - och samtidigt ha fantastiskt
roligt!
Kniv och verktyg
Först när du börjar som upptäckarscout, då du går i skolår fyra, får du börja använda kniv. Detta
efter att du har tagit knivbeviset, ett märke som talar om att du kan hantera en kniv på ett riktigt
sätt. Det är också på upptäckarscout vi börjar använda verktyg som yxa och såg.
Medlemsavgiften
Medlemsavgiften är för närvarande 400 kr per termin och administreras av vårt scoutförbund
Scouterna som kommer att skicka ut faktura när det är dags att betala.
I avgiften ingår olycksfallsförsäkring och Scout, scouternas egen tidning.
Scoutdräkt
När vi träffas använder vi scoutskjorta och kårhalsduk som tillsammans bildar scoutdräkten. Inom
Scouterna har vi en grönblå skjorta med tillhörande kårhalsduk som för Vaxholm är mörkblå med
grön kant. För att hålla halsduken på plats tillverkar vi tillsammans en sölja i läder som också talar
om vilken avdelning du går på. Scoutskjortan beställs från Scoutvaror, antingen direkt på deras
webbplats http://www.scoutvaror.se eller via telefon 0200-870 800 må-tor 13-19, fr 13-17 eller
köpas direkt på Roslagens distrikts scoutkansli på Fridhemsgatan 8 öppet mellan 09-12 och 1316 på vardagar. Basmärken och halsduk köps som ett paket av din scoutledare för 85 kr. I
scoutlokalen har vi provskjortor om man är osäker på storlek. Kom gärna förbi och prova. Vi vill
att alla scouter så snart som möjligt skaffar scoutskjorta.
Kontakter
Har du några frågor är det givetvis bara att höra av dig till:
Eva Johnson (ansvarig ledare)
0708-22 01 66
eva.johnson@waxholmsscoutkar.se
Ingvar Åkerblad
0707-13 95 34
ingvar.akerblad@waxholmsscoutkar.se
Vill du veta mera kan du också besöka vår hemsida http://www.waxholmsscoutkar.se
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