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Hälsning från
kårstyrelsen!
Hej,
Nu har våren äntligen gjort entré, och vi har ställt fram klockan en timme till sommartid.
Dettta gör att kvällarna är ljusare och avdelningarna börjar förlägga sin verksamhet utomhus
mera.
Snart är det även dags för årets äventyrshajk. Kåren kommer där besöka fantasilandet Pamir
och genomföra ett häftigt äventyr.
I sommar kommer kåren åka till Vässarö och 60 degrees north. Lägret inriktar sig framförallt
på scouting.
Våra utmanarscouter kommer att åka ner till Kristianstad och på Jamboree ´17.
Vi har mycket kul kvar att se fram emot under våren som Scouternas dag på Årstafältet med
tävlingar i Myrstigen, Björnklon och Älghornet.
Vi vill passa på att tacka alla föräldrar och scouter som kom och hjälpte till på fixardagen på
Översjön i februari.
Kårstyrelsen
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Vi avslutade hajken med korv till lunch och en
bulle innan avfärd upp till Granskogs parkering
där hajken avslutades.

Spåranas vinterhajk
Helgen 11-12 mars begav sig spårarna ut på
hajk med dagsutflykt.
Hajken började med vandring från Granskogs
parkering ner till stugan vid Översjön med
packning på ryggen. Alla scouter verkade ha
trevligt och några tyckte att isen bredvid vägen
var extra intressant genom att hoppa på den.
Till lunch lagade scouterna köttbullar och
potatismos på stormkök patrullvis. Lunchen
blev väldigt god som vanligt. Efter att lunchen
var uppäten och kastrullerna diskade begav vi
oss ut på en dagsutflykt på cirka 2,9 kilometer.
Dagsutflykten bestod av ett flertal stationer där
scouterna bland annat kunde tävla mot
varandra vem som monterar/packar ihop ett
stormkök snabbast, sisalhinderbana, bygga torn
med klossar och lära sig mer om sina
patrullkamrater genom olika
sorteringsövningar för patrullen. Det fanns
också en fikastation med frukt och varm saft
som var väldigt uppskattad av scouterna.

Text
Emil Öhman

Foto
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När vi kom tillbaka till stugan hade scouterna
en del fritid innan det var dags för
tacomiddagen som många av scouterna hjälpte
till med att förbereda. Vi invigde också den
nya beredningsytan i köket som har bra
arbetshöjd för både scouterna och normalhöjd
beroende på vilken sida man står på.
Vi avslutade kvällen med att titta på finalen på
Melodifestivalen och äta chokladpudding och
chips till efterrätt.
Under söndagens förmiddag hade vi ett litet
äventyr patrullvis där de skulle göra/lösa olika
uppgifter med bland annat chiffer, orientering,
livlina, lägga pussel. Detta för att gå vidare till
nästa station. Vid respektive station fick man
vid godkänd uppgift lämna ett föremål som
man fått vid tidigare station och fick då ett
ännu finare föremål. Det ledde så småningom
fram till det stora hemliga priset som jag inte
törs skriva något om här.
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Efter middagen så var det reflexspår och sen
gick scouterna och la sig. De var riktigt trötta.
Kvart i åtta på söndagmorgonen när ledarna
vaknade fick de väcka scouterna samt be dem
börja packa ihop sina saker medans ledarna
fixade frukosten.

Upptäckarnas Master Chef Hajk
Under en helg i mars hade
upptäckarscouterna sin Master Chef Hajk
på kårens stuga vid Översjön. På hajken
passade man på att ta två märken.

Efter frukost och lite fritid var det dags för
andra åringarna att filma filmen för
Filmmärket och första åringarna fick gå ut i
skogen och lära sig hitta kråkris och töre. Efter
fick de en genomgång hur man gör eld och
effekten hur en julgran brinner.

Som tradition på upptäckarnas hajker bestod
fredagen av fredags mys. Denna gång fick
scouterna se filmen ”Hitta Doris” och som
tilltugg hade Peter Brevenfalk gjort jättegoda
pizzabullar. Dessa åts upp med god aptit av
scouter och ledare. Det hela sköljdes ner med
jättestark saft som scouterna älskade.

Lunchen bestod av hamburgare och efter
lunchen fortsatte andra åringarna med sin film
och första åringarna fick tärna på att göra upp
en eld.

Efter en kort natt eftersom upptäckare anser att
lördagmornar börjar runt klockan 04.00. Så
lagades det frukost. Efter frukost var det dags
att bege sig ut och gå en promenad mot
Rocksta. Halvvägs tränade scouter och ledare
på stabilt sidoläge med gott resultat. Detta
ingick i märket Hjälpa som påbörjats tidigare
under terminen.

Hajken avslutades med att scouterna fick både
Hjälpa och Mat tvåan märkena.

Framme vid Rocksta så fick scouterna
ingredienser och ett recept man skulle följa. På
trangia trollade våra scouter fram jätte god
lunch. Detta ingick i märket Mat tvåan.
Efter lunch vandrade vi vidare men kom inte
långt förrän vi hittade en arragerad bilolycka
där fick scouterna träna olika senarior. Allt
från stabilt sidoläge till ringa 112.

Tack alla scouter och förstås medföljande
föräldrar för en trevlig hajk.
Text
Magnus Grönlund
Peter Isander

Åter i stugan delades scouterna in i olika
grupper som skulle göra middagen, träna mun
mot mun metoden på dockor och prata
kökshygien. Dessa delar ingick i de märken vi
har hållit på med under dagen.
Middagen bestod avförrätt tomatsoppa med
vitlöksbröd, varmrätt pestobakad lax med
potatis gratäng och efterrätt äppelkaka.
Rätterna hade scouterna själva bestämt på ett
tidigare möte.
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En stark resa – Reseskildring från
våra travelbug
Som många vet så har kåren släppt iväg 4st
travelbug, resande geocacher, ut i världen. De
har nu varit ute ett tag så det är väl dags att
det kommer en kort resebeskrivning.
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.

Den Engelska
Säckknopen

Den treslagna
Valknopen

Den Treslagna Valknopen
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.

Bilder från Kalifornien
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Apnäven
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

Kalendarium
Detta kalendarium omfattar kårens
gemensamma aktiviteter.
Avdelningsaktiviteter finner ni på respektive
avdelningsprogram.

Apnäven

Separata inbjudningar för dessa aktiviteter
som berör er får ni av era respektive ledare.
Turkiska Mattan
Under upptäckarnas Masterchef hajk lades
ytterligare en travelbug ut. Det blev en Turkisk
matta som får börja sin resa vid Översjön.

10-18 april

påsklov

21-24 april

Pamir – Kårhajk

30 april

sista dagen för
ledare att göra
Trygga möten

6 maj

Scouternas dag

7 maj

Styrelsemöte
klockan 19.00

19 maj

press stopp ZkaUt

21maj

Distribution ZkaUt

Turkisk Matta

Text
Anders Craemer

(med reservation för ändringar)
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Nästa nummer av Zka-Ut
kommer den 21 maj 2017.
Vill du ha med något i nästa nummer maila
zkaut@hasselbyscout.se
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