80 år

Medlemstidning för Hässelby Scoutkår
Nummer 1 Vårterminen 2019

Hälsning från
kårstyrelsen!
Hej,
Hipp hurra i år fyller kåren 80 år, och det kommer att firas på olika sätt under året.
Julen är slut och kårens vårtermin har börjat.
Vi har en mycket händelserik vårtermin att se fram emot. Vi ska vara med på Riddersviks
valborgsfirande i år, vi ska tävla i Scouternas Dag i maj och vi har en kårhajk att se fram emot
då vi ska hjälpa en professor i en arkeologisk vikinga utgrävning.
I sommar kommer vi ha sommarläger som även det går i Vikinga tema. Arbetsnamnet för
lägret är Blåtand 2019.
Till vårterminens start har utmanarna Seniorerna bytt tillbaka till sitt gamla namn Mulle.
Mycket kul att se fram emot och nu ska vi fira en pigg 80 åring! Grattis Hässelby Scoutkår!
God läsning och Var Redo
Kårstyrelsen
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Kårens höstavslutning

Vad hände egentligen på
avslutningen?

Måndagen den 17 december höll kåren sin
årliga julavslutning.

På kåravslutningen den 17 december dök
ledaren Peter Bjurman upp på scenen med ett
meddelande. Nu ska vi försöka berätta mer
om detta meddelande

Traditionsenligt började
vi kvällen vid vår lokal
för att där tända facklor
och gå fackeltåg till
Hässelby Villastads
kyrkas församlingshus.

Under slutet av höstavslutningen kom Peter
Bjurman upp på scenen och i sin hand hade
han en hjälm. Hjälmen är berättade han kom
från en arkeologisk utgrävning som leds av
professsor Angus Normous.

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, bilbana, stapla muggar och chokladhjul
med vinster.

Det professor Normous ville var att bjuda in
scouter från Hässelby Scoutkår för att titta på
hans utgrävning när den öppnar igen den 17 till
19 maj.
Profssor Normous tror nämligen att
utgrävningen kan ha något att göra med den
stora och kända vikingahövdningen Harald
Blåtand. Professorn hoppas att man kan få
många frågor besvarade i denna utgrävning
som hur var det att vara viking under Blåtand?

Detta år deltog ca 170 personer. Vi avslutade
kvällen med att Anders Nyström läste ur
julevangeliet för alla scouter. Det har blivit en
fin tradition med en vers på avslutningen. Alla
satt tysta och lyssnade. Efter det önskade vi
våra scouter en god jul och ett gott nytt år.

Professor Normus tror även att han kan vara
Harald Blåtands grav på spåren. Vem vet.
Denna artikel handlade om temat till årets
äventyrshajk samt årets sommarläger. Mer
information om dessa två event kommer
komma under våren.

I år hade vi ett lotteri som hade totalt 3 priser
till ett värde av 800 kronor. Första priset var en
väska med hemligt innehåll. Priset gick till en
stolt scout. Totalt fick vi in 2450 kronor.

Text
Peter Isander

Vi hade under kvällen även försäljning av
diverse saker som är bra att ha i scouterna,
samt scouternas julartiklar.
Text
Magnus Grönlund

Foto
Niklas Borell
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Vi möter…

Vad kommer Bävrarna göra under
vårterminen som du kan avslöja?

…letar ledaren

-

Vi fick en intervju med en av våra
Bäverledare, Emil Öhman
Hej Emil! Hur kommer det sig att du
började som ledare i scouterna?
-

Började som ledare 2011 på Bävrarna
när jag var utmanarscout när jag
hörde att de behövde ledare. Började i
kåren 2000 som spårarscout (hette då
miniorscout).

Oj, vi kommer som vanligt göra
mycket skoj utomhus och kommer ha
två hajker under våren. Vi kommer
också delta i aktiviteter med hela
kåren och vid aktiviteter tillsammans
med specifikt Spårarna för att lära
känna dem inför höstterminen då
bäverscouterna då kommer bli
spårarscouter.

Tack Emil för att du kunde svara på
frågorna.

Vad tycker du är roligast som scoutledare? `
-

…spårar ledaren

Att få se hur barnen växer inombords
genom äventyr, gemenskap och glädje
samt att jag själv utvecklas genom att
får testa på nya saker hela tiden med
målet att ge en så bra verksamhet som
möjligt och som låter scouterna
utvecklas. Det är också en speciell
känsla när man ser hur glada alla
scouter är vid slutet på alla hajker och
läger

Vi fick en kort intervju med Niklas Borell som
är ledare på Insekterna.
Hej Niklas! Hur kommer det sig att du
började som ledare i scouterna?
-

Vilket är ditt bästa scoutminne?
-

Mitt bästa scoutminne är från
Scouternas arrangemang Blå hajk,
närmare bestämt Forsfararna 2016
när jag tillsammans med 8 andra
scouter som jag inte kände sedan
tidigare vandrade i Värmland några
dagar för att sedan tillsammans bygga
en timmerflotte som vi bodde på
medan den flöt fram på Klarälven i
flera dagar och nätter. Det var en
väldigt speciell känsla.

Det var ledarbrist på spårarna när
min yngsta son skulle börja där. Men
jag var även ledare i Mjölby Scoutkår
när jag var ung.

Vad tycker du är roligast som scoutledare?
-

Att se barnen ha roligt tillsammans
och se dem lära sig nya saker. Sen är
det ju inte fy skam att få scouta själv.
En gång scout alltid scout.

Vilket är ditt bästa scoutminne?
-

Alla läger och hajker. Sen är jag ju
gift med någon jag träffat genom
scouterna. De flesta av mina vänner är
även gamla scoutkompisar.

Vad kommer Insekterna göra under
vårterminen som du kan avslöja?
-

Man får ju inte missa vår Mellohajk
den andra helgen i mars.

Tack Niklas för att vi fick svar på frågorna.
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…upptäckar ledaren

…äventyrar ledaren

Under Skogsbrynets möte fick vi möta Peter
Bjurman som är ledare på upptäckarna.

Vi fick en intervju med Stigfinnarnas AL
Alexander Skog.

Hej Peter! Hur kommer det sig att du
började som ledare i scouterna?

Hej Alexander! Hur kommer det sig att du
började som ledare i scouterna?

-

-

Började som ledare 2001 när min
dotter började på minior. Hängde med
på en hajk och sen var jag fast!

Vad tycker du är roligast som scoutledare? `
-

Att inspirera och få barnen att våga
göra saker. Att skapa äventyr och
utklädnader, att träffa nya människor,
listan kan göras lång. .

Vad tycker du är roligast som scoutledare?
-

Vilket är ditt bästa scoutminne?
-

När jag ”stormade” SL bussen från
Vässarö vid Singö iförd
indiankläder,mohikanfrisyr och
krigsmålning för att lämna över mellis
och dricka till scouterna …..Det var fel
buss!!! I varje fall det dråpligaste
minnet!! Annars måste jag säga att
sommarlägren på Vässarö. ”Siste
mohikanen” ”Arcanum ” ”1719”mfl
Det går inte att rangordna!

Det absolut bästa är att se scouterna
utvecklas. Från att börja första året
och inte kunna speciellt mycket till att
avsluta sitt tredje år och kunna gå ut
på egna äventyr och kunna leda andra
genom samma resa som dom själva
gjort. Det känns riktigt bra.

Vilket är ditt bästa scoutminne?
-

Vad kommer upptäckarna göra under
vårterminen som du kan avslöja?
-

Har själv varit scout ända sedan jag
var spårare, fast då hette det minior.
Jag tyckte det verkade roligt och
tycker det är roligt att vara ute i
naturen själv.

Jag har väldigt många bra minnen så
har svårt att välja ett. Men om jag
måste välja ett så är det mina egna år
på Stigfinnarna. Det gemenskapen som
vi formade under dom tre åren är lika
stark än idag.

Vad kommer äventyrarna göra under
vårterminen som du kan avslöja?

Roliga hajker och äta semlor bla.

-

Tack Peter för att vi fick störa.

Jag vill inte prata för mycket om vad vi
ska göra men kan nämna att nu under
februari så kommer vi ha en hajk där
man lär sig hur man hanterar kyla på
rätt sätt. Sen är det några coola
vandringar och en paddelhajk som
står på schemat samt kårens
sommarläget som stigfinnarna gör en
liten twist på.

Tack Alexander att du svarade på frågorna.
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…utmanar ledaren

Julmarknad på Riddersvik

Zka-Ut träffade Mulles nya ledare Peter
Isander.

Helgen 24-25 november deltog kåren för första
gången på länge vid julmarknaden i Riddersvik
och trotsade kylan. Förutom att visa upp oss
och förhoppningsvis locka fler barn och unga
att testa på scouting så sålde kåren också en del
produkter från Scouternas traditionella
julsortiment.

Hej Peter! Hur kommer det sig att du
började som ledare i scouterna?
-

Min pappa startade om kåren 1982
och då var vi ett gäng som började på
Miniorscouterna (nuvarande
spårarna). Och på den vägen är det.

Vad tycker du är roligast som scoutledare? `
-

Oj va svårt. Det är nog att lära
scouterna saker och se dem utvecklas.

Vilket är ditt bästa scoutminne?
-

Det är nog alla läger och hajker. Men
det som jag tycker varit bäst är nog
när jag gått olika kurser. Som när jag
gick ALU veckolång på Vässarö 1991,
lärde känna massa nya personer. Och
sen när jag för några år sedan gick
Treklöver Gilwell (TG) kursen och fick
jobba med personlig utveckling.

Jag ser fram emot nästa år och hoppas att vi
denna gång lyckades locka några nya personer
till scouterna med anledning av detta och att
våra kårfunktionärer tyckte att det var ett
lagom lugnt och trevligt tillfälle att träffas och
umgås.

Vad kommer utmanarna göra under
vårterminen som du kan avslöja?

Tack Peter för att vi fick störa dig.

Kåren ser också fram emot valborg i
Riddersvik då kåren kommer delta för första
gången, och förhoppningsvis blir vår närvaro
vid båda dessa tillfällen en ny tradition i
Hässelby som nu är lagom att inleda detta år
när kåren fyller 80 år.

Text
Peter Isander

Text
Emil Öhman

-

Just nu håller vi på med en nystart av
utmanargänget. Men de kommer jobba
med temat på kårlägret och kårhajken
framför allt.
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Hässelby Scoutkår 80 år

Åren 1950-1951 bedrevs verksamheten för
seniorscouterna i lokal som överenskommits
från gång till annan. År 1952 hade man
verksamhet i lokal å Riddersviksvägen 32 A.

Med tanke på kårens 80 årsjubileum kommer
vi lägga in texter från kårens 70 årsbok.
Boken är framtagen av Liselotte Jonsson och
Bengt ”Stubben” Fröjd. Boken finns att
köpas för 50 kronor i scoutlokalen. Be en
ledare om du vill köpa den.

Man använde sig av Posthuset 1958.
Idag huserar vi i huset på Carl Bondes väg 90,
där vi har ”bott” sedan hösten 1983.

Hässelby Flickscoutkår bildades den 19
september 1939. Den tillhörde Spånga
Ungdomsråd och var ansluten till Sveriges
Flickors scoutförbund. Hässelby
Flickscoutkårs första ledare var Signe
Lundgren, ”Sigge”.

Utrustning
Under de första åren tycks inte utrustningen ha
varit särskilt skrymmande – på kårens
inventarieförteckningar finns endast
sjukvårdsutrustning såsom gasbindor, pincett,
mitella och liknande småsaker angivna.

I mitten av januari 1942 lämnade Signe
Lundgren över kåren till Margit Jonsson,
”Misse”, vid hedersråd hos Sigge i Spånga.
Kårens papper och material bytte förvaltare.

Tält lånades från olika kårer och när HV blev
tältägare, lånades det ut. Det tycks ha varit så
att bristen på hajkmaterial var regel snarare än
undantag.

Varmvattenberedare
Text och Bilder från
Hässelby Villastads Scoutkårs 70 år bok

Margit Jonsson ”Misse”
År 1966 bytte kåren namn, från Hässelby
Flickscoutkår till Hässelby Villastads
Scoutkår.
Lokaler
Den lokal där verksamheten för blåvingar och
flickscouter bedrevs från och med hösten 1943
(tidpunkten något oklar) kallades Hönshuset
och låg på dåvarande Högalidsvägen 1.
Lokalen delades med Hässelby-avd. Spånga
KFUM.

Hönshuset
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gärna av dig. Om du bara är med en del av
dagen, hör av dig om du vill äta med oss eller
hemma. Vi kan dock inte lova exakt tid när vi
kommer äta.

Dags att fixa i lokalen 16 februari
För att hålla vår scoutlokal i bra skick
behöver det fixas lite med den ibland. Det kan
varaallt från att plocka upp lite skräp, städa i
eldstaden, sätta upp en hylla eller måla om ett
helt rum.

Under dagen skulle vi också ev behöva ett släp
för att köra skräp till Lövsta, så om du eller
någon du känner att möjlighet att låna ut eller
hyra ut en till en billig peng till kåren så får du
gärna höra av dig så snart som möjligt.

Vi bjuder därför härmed in till en fixardag vid
scoutlokalen tillsammans med scoutkompisar
och eventuellt familjen också. Man kan också
se det som ett tillfälle att få umgås inom
familjen samtidigt som man gör nytta för andra
i kåren.

Om du inte har möjlighet att komma på
fixardagen men gärna vill hjälpa vid något
annat tillfälle får du gärna höra av dig så kan vi
hitta något åt dig att göra.

Vi har en hel del att göra och hoppas att det
kommer många och hjälper till så vi hinner
göra extra mycket.
Arbetsklädsel kan vara bra att ha.

Har du frågor kan du kontakta lokalfogde
Mikael Simonsson, 073-958 66 84,
mikael.simonsson96@gmail.com
Text
Emil Öhman

För vem: Yngre scouter behöver ta med sig en
vuxen om de kommer, men äldre scouter
behöver inte men får gärna ta med sig sina
föräldrar också. Föräldrar utan barnnärvarande
är såklart också välkomna.
När: Vi startar kl 09:30 lördagen den 16
februari vid scoutlokalen och slutar kl 16. Om
man bara kan vara med en del av dagen går det
bra också, men ange det i anmälan.
Vad ska göras: Vi har en lång lista på saker
som vi skulle vilja fixa, som inkluderar
städning inom-/utomhus, sätta upp saker på
väggar, laga väggar, sätta ihop byggsatser,
elarbeten, måla lite och mycket mer.
Om du kommer på något du skulle vilja ska
fixas eller om du vill fixa det själv under dagen
är det bara att höra av dig.
Kåren bjuder på lunch och fika under dagen
samt trevligt sällskap.
För att kunna planera mat och jobb som ska
göras så vill vi att man anmäler sig till
mikael.simonsson96@gmail.com så snart som
möjligt. På anmälan anger du namn,
kostavvikelser och gärna telefonnummer. Om
du är specialist på något och kommer, hör
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Julförsäljning 2018

Kalendarium

För andra året på raken har kåren arrangerat
julförsäljning med det traditionella utbud som
erbjuds från Scouterna bestående av bland
annat ljus, almanacka och adventskalender.
Tyvärr var det inte lika många som deltog i år
som föregående år, men förhoppningsvis
vänder det till nästa år. Kåren ser detta som ett
utmärkt tillfälle för våra medlemmar att våga
utmana sina gränser samtidigt som man själv
tjänar en peng och visar upp att scouterna finns
i Hässelby.

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.
16 februari

Fixardag i
scoutlokalen

21 februari

LURK möte
klockan 19.00

7 mars

Styrelsemöte
klockan 19.00

8 mars

Presstopp Zka-Ut
nr 2 VT 2019

10 mars

Distribution ZkaUt nr 2 VT 2019

30 april

Valborgsfirande i
Riddersvik

11 maj

Scouternas Dag

17 – 19 maj

Kårhajk/äventyr
Arkeologi Skolan

2 augusti – 10 augusti

Sommarläger på
Gålö – Blåtand
2019

Text
Emil Öhman

(med reservation för ändringar)

Nästa nummer av Zka-Ut
kommer den 10 mars 2019.
Vill du ha med något i nästa nummer maila
zkaut@hasselbyscout.se
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