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Hälsning från
kårstyrelsen!
Hej,
Trots vi inte har någon snö så har vårterminen kommit igång på allvar nu.
Vissa avdelningar har redan haft sin första hajk för terminen. Några äventyrare och utmanare
med sina ledare passade på att fira nyår i kårens hajkstuga, där man åt en fantastisk nyårs
supé. Detta är ett trevligt och uppskattat alternativ till nyårsfirande.
Under våren kommer vi ha en massa aktiviteteter att se fram emot. Vi kommer delta på
Scouternas Dag och tävla. Årets äventyrshajk så åker hela kåren till fantasilandet Pamir där
det kommer ske ett rejält äventyr.
I början av januari så var några ledare på Skatboet och hade uppstart då det diskuterades
kårens framtid, nya årsmärken mm. Denna diskussion har nu fortsatt och kåren har satt upp
olika mål vad som händer om 1 år respektive 3 år.
I skrivandets stund så håller planeringen för årets sommarläger kommit igång. Lägret kommer
vara vecka 31 och lägerbrev 1 kommer i mars. Våra utmanare åker till Jamboree 17 i
Kristanstad.
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Kårens Julavslutning

Julinsamlingen till förmån för
BRIS

Torsdagen den 15 december höll kåren sin
årliga julavslutning.

Under
avslutningen i
december så
samlade kåren in
pengar till BIRS.
Insamlingen i år
gick jätte bra. Och
kåren kunde sätta
in 2606 kronor på
BRIS konto.

Traditionsenligt började vi kvällen vid vår
lokal för att där tända facklor och gå fackeltåg
till Hässelby Villastads kyrkas församlingshus.
För de historieintresserade kan det också
nämnas att kyrkan faktiskt är lika gammal som
vår kår med någon vecka hit och dit.
När man väl hade anlänt till församlingshuset
så fortsatte det trevliga med en kåravslutning. I
bland har vi lite olika upplägg på våra
julavslutningar, men denna gång hade vi
upplägget marknadsafton som brukar ge en hel
del skoj. Vid marknadsaftonen fick man en
bunt med lokal valuta som man kunde använda
för att testa, tävla och göra annat för som t.ex
pyssel och chokladhjul med vinster.

Tack till alla som
bidrog.
Text
Peter Isander

Foto
Bennie Jonsson

Snåriga Skäggen – Skäggiga Alice
i Underlandet

Detta år deltog ca 120 personer vilket är en hel
del, men ändå inte vårt rekord. Vi avslutade
kvällen och önskade våra scouter en god jul
och ett gott nytt år

Varje år i slutet av januari hålls tävlingen
Snåriga Skäggen. Detta är en tävling för
utmanare, rover och ledare. Detta är enda
tävlingen du inte ska vinna, då får man
arragera.

Text
Emil Öhman

I år fick kåren med sig ett lag till tävlingen.
Det var ledarlaget ”165 Hässelby”.
Tävlingen arrangerades av Vällingby och hälls
därför i Vällingby. Vårat lag bestod av tre
deltagare som tävlade i olika saker som
handlade om Alice i Underlandet. Trots ivrigt
mutande så fick vi inget pris i år men hade
väldigt roligt ändå.

Text
Magnus Grönlund
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Foto
Magnus Grönlund

Öppet hus på Scouternas Kansli

Stigfinnarna på agenthajk

Att vara ledare innebär inte bara att vi leder era
barn och ungdomar i vår scoutlokal.

Stigfinnarna var ute på ett äventyr som
avdelningens tredjeårsscouter hade tagit
fram en grund till under ett möte.

Ibland är vi på Scouternas kansli på småkurser
och träffar andra ledare.

Hajken gick ut på att PEPE skulle räddas som
hade blivit tillfångatagen av den fruktansvärda
mäffian.

Vill du också bli ledare?
Hör av dig till oss på facebook eller mejla!

Text
Joel Martinsson

En agentbyrå som vi inte få nämna vi namn här
hade kallat till sig avdelningens scouter för att
få hjälp. Dock så behövde scouternas
agentkunskaper sättas på prov på vägen.
Stigfinnarna fick kontakt med världens tre
skickligaste agenter, Agent T, Agent J och
Agent X. Agent X var så pass skicklig att
scouterna inte ens förstod att det var en agent.
Agenterna lärde ut alla de färdigheter som
kunde tänkas behövas för denna typ av
räddningsaktion. Efter hårda studier och fysiskt
krävande övningar så var dagen till ända och
scouterna satte i skogen upp ett väl
kamouflerat läger för att spendera dagens
mörka timmar. Till middag så lagades Dahlgryta, men curryn måste Agent X ha tagit. Gott
blev det i varje fall och med magarna fulla av
linser och ris så bjöds Scouterna på avkoppling
i form utav bioupplevelse i det med kamin
uppvärmda tältet. För att inte frysa så turades
Stigfinnarna om att vakta kaminen så att elden
inte slocknade under natten.

Foto
Joel Martinsson

Vilddjuren blir Gnagarna

Efter en varm och behaglig natt så fick
scouterna beskedet att PEPE blivit flyttad till
annan ort. Så man fick ge sig hem i oförrättat
ärende.

För de av er som ännu inte märkt det på skyltar
i lokalen, på vår webbplats eller från någon
annan så har Vilddjuren bytt namn till
Gnagarna. Anledningen varför de byter namn
till just Gnagarna är faktiskt för att
avdelningen innan hösten 2011 hette
Gnagarna, så de bytte faktiskt tillbaka till det
gamla namnet. Några fördelar med att heta
Gnagarna är att det faktiskt ger många års
historia tillbaka och att vi har mycket gamla
saker som till exempel en avdelningsflagga för
Gnagarna och mycket annat som inte har
hunnits med att göra de senaste åren.

Text
Rasmus Eriksson

Text
Emil Öhman
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Foto
Rasmus Eriksson

vilket gjorde att vi valde att värma oboy och
äta kakor innan vi sedan begav oss tillbaka till
scoutlokalen för att pyssla och äta julbord med
julmust och pepparkakor till. Efter middagen
begav vi oss ut i naturen för att gå ett
reflexspår för att sedan komma in i stugan och
titta på Melodifestivalen och äta lite efterrätt
och sedan gå och sova efter att ha hört en
interaktiv godnattsaga som det pratades om en
del på söndag morgon också.

Bäverhajk på Översjön
Under helgen 11-12 februari begav sig
Bävrarnas ut till Översjön för sin första
hajk. Vädret var vackert och lagom kall
temperatur mellan minus 8 grader upp till 0
grader.
Hajken började vid Granskogs parkering med 4
tappra bäverscouter, 2 bäverledare, 2 föräldrar
och 2 hjälpledare från Skogsbrynet och som
alla var redo för nya äventyr. Vi började dagen
med att äta några pepparkakor för att få i oss
lagom mycket energi för att orka gå hela vägen
ner till stugan. Under vägen dök det upp frågor
i en tipsrunda som hjälpte till att hålla oss alla
alerta. Efter inkvartering var det snart dags för
en god lunch bestående av köttbullar och
potatismos för att snart därefter påbörja det
riktiga äventyret. Vi fick nämligen höra att
några gårdstomtar hade grävt ner några skatter
eller ledtrådar till en skatt nära scoutlokalen, så
bäverscouterna använde då metalldetektor för
att hitta ledtrådarna som efter lite funderingar
när vi väl hade alla ledtrådar gjorde att vi
kunde hitta ett isblock med ett snöre i, en påse
chokladmynt och en karta över området runt
Översjön med ett stor kryss på.

Bävrarna är såklart morgonpigga, så de kände
för att vakna omkring kl 6 på morgonen för att
då hinna packa mycket innan frukost. Efter
frukost sydde vi matpåsar och gjorde makramé
till våra egenpyntade kåsor för att sedan städa i
stugan tills lunch. Lunchen bestod av
hajkbomber som scouterna gjorde själva som
vi tillagade vid eldstaden för att sen lära oss
om brandsäkerhet och om hur lätt vissa saker
brinner för att sedan testa släcka eld på lite
olika sätt.
Hajken avslutades sedan uppe vid parkeringen
där bävrarna fick sitt uppskattade
Hjulhajksmärke innan de begav sig hemåt.

Efter ytterligare funderingar kom vi på att det
antagligen var någon hemligt i isblocket som
satt fast i isblockets snöre. Vi gjorde då upp en
stor och varm brasa vid eldstaden nere vid sjön
som var frusen för att därefter ställa en trefot
över elden och knyta fast isblocket i trefoten.
Det visade sig ta ett tag att smälta isblocket då
allt droppande tycktes göra att elden började
slockna rakt under.

Text
Emil Öhman

Vi hittade sedan en nyckel i isblocket och
begav och med hjälp av vår nyfunna karta till
krysset på kartan för att förhoppningsvis hitta
en stor skatt. Halvvägs på väg såg vi också att
det fanns lite extra ledtrådar på kartan som sa
ganska exakt var den eventuella skatten var
gömd. Efter ytterligare ett tags promenad hitta
vi skatten gömd under granris, och nyckeln
passade dessutom. Förutom en del kakor
hittade vi också ett stormkök och oboypulver
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Foto
Emil Öhman

En stark resa – Reseskildring från
våra två travelbug

Upptäckarna besöker scoutmuseet
En söndag i februari så åkte upptäckarna
från både Asarna och Skogsbrynet på en
utflykt under dagen.

Som många vet så har kåren släppt iväg 2st
travelbug ut i världen De har nu varit ute ett
tag så det är väl dags att det kommer en kort
resebeskrivning.

10 förväntansfulla upptäckare och några ledare
möttes upp vid Hässelby Gårds tunnelbana för
en dags utflykt till Örnsberg. I samma byggnad
som Scouterna har sitt kansli ligger
scoutmuseet.

Den Engelska säckknopen
Det var den första vi lade ut. Den har rest totalt
1107 miles, eller ungefär 177 mil. Den startade
på Järvafältet. Ganska snart därefter tog den
sig norrut till Luleå. Sen har den kommit
tillbaka till Stockholm och påbörjat sin resa
söderut. Just nu befinner den sig i de
småländska skogarna.

När vi kom fram till scoutmuseet möttes vi av
Mats och Pliggis som hälsade oss välkomna
och bad oss hänga av oss ytterkläderna och
dela in oss i två grupper. Grupp 1 gick längst
in i lokalen och gick mot början, grupp två
gick från början mot slutet. Vi fick oss en
berättelse om scoutings historia och vilka
scoutdräkter som funnits. Vi fick också
förevisats vad det funnits för märken och
utmärkelser genom tiden, några av dem finns
ännu.

Den Engelska
Säckknopen

Scouterna fick prova på scouthattar och
baskrar.

Den Treslagna Valknopen

Till sist fick vi tävla lite vi skulle para ihop
påståenden med årtal, namn eller liknande, då
hade vi tre scoutlag och två ledarlag. Alla
lagen fick pris i form av någon bok med lite
historia.

Även denna släpptes på Järvafältet. Den har
blivit lite mer berest då den tillryggalagt 10298
miles eller 1647 mil. Efter ett tag så tog den ett
skutt ner till Turkiet. Den snurrade runt
Istanbul ett tag när den tog sig över Atlanten
till Nova Scotia i Kanada. Och gömdes på 4
ställen innan den tog sig tillbaka till trakten
runt Istanbul i Turkiet. Den har rört sig längst.
Sverige-Turkiet-Kanada-Turkiet-USA.
Totalt17585 miles. Sist någon loggade den var
den 27 januari. Då hamnade den vid Barkley i
Kalifornien.

Vi avslutade utflykten med matsäck och
korvgrillning vid Mälarens vackra strand innan
vi åkte hem.

Text
Magnus Grönlund

Den treslagna
Valknopen

Foto
Peter Isander
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Apnäven

TÄVling

Den senaste travelbugen lades ut på
upptäckarnas Indiana Jones hajk. Den besökte
ett 20tal ställen runt Stockholm innan den tog
sig upp till Gävle och snurrade på ca 15 ställen
innan den slutade i Fagersta där den ligger
sedan den 5 januari. Den har rört sig 295 miles

Lös korsordet och skicka lösningen till
zkaut@hasselbyscout.se senast 6 mars.
Vi har 3 stycken fina kårmössor som pris.

Apnäven
Text
Anders Craemer

Foto
Anders Craemer
Peter Isander

Vågrätt
2.
Lång och smal trädstam
4.
Gammal benämning för flickscouter
7.
Ingrediens i Hotan Totan
12. Paracord på svenska
14. Ö i Roslagens skärgård
17. Kåren grundades detta år
20. Scouthälsning görs med denna hand
22. Vuxen på en avdelning
23. En köpp som vid färd på is används för att
pröva isens bärkraft
25. Flagga knyts med denna knop
26. Sitter runt halsduken
27. Gammal benämning för pojkscouter
28. Scoutklädsel
29. Firas 22 februari
Lodrätt
1.
Liten grupp i avdelning
3.
Maträtt som tillagas över glöd inlindad i
aluminiumfolie
5.
Längre hajk på sommaren
6.
Färg på scoutlokalen
8.
Hajkstuga
9.
Upptäckare
10. Färg på halsduk
11. Medlemstidning
13. Väldigt stort scoutläger
15. Förkortning för Kårutbildningsledare
16. Ett långt rep med en klump i ena änden
18. Handtag för stormkök
19. Årets sommarläger hålls i detta land
21. T-röd
24. Scoutgrundare
Korsordsförfattare
Emil Öhman
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Kalendarium
Detta kalendarium omfattar kårens
gemensamma aktiviteter.
Avdelningsaktiviteter finner ni på respektive
avdelningsprogram.
Separata inbjudningar för dessa aktiviteter
som berör er får ni av era respektive ledare.
8 mars

Styrelsemöte
klockan 19.00

16 mars

LURK
klockan 19.00

31 mars

Presstopp Zka-Ut
nr 2 VT 2017

2 april

Distribution ZkaUt nr 2 VT 2017

(med reservation för ändringar)

Nästa nummer av Zka-Ut
kommer den 2 april 2017.
Vill du ha med något i nästa nummer maila
zkaut@hasselbyscout.se
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