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Nytt format, nya utgivningsdatum, nya

människor (och de rutinerade förstås), nytt

namn, nya idéer och nya upplevelser.

Vi hoppas att du vill hänga med på färden

mot nya mål.

I detta nummer kan man bland annat läsa

om nya ledare och nya äventyr vi har varit

på.

Vi vill passa på att hälsa alla nya scouter,

föräldrar och ledare välkomna till kåren.

Nu kör vi igen

Spejaren är Flyinge KFUK-KFUMs

scoutkårs medlemstidning.

Bidrag till Spejaren mottages tacksamt!
Lämna manus på papper eller diskett i

lådan på scoutgården eller e-posta på

adressen <spejaren@ruff.certec.lth.se>.

Alla , scouter som föräldrar, är välkomna

med bidrag.

Nästa nummer
Nästa nummer utkommer i andra halvan

av november. Manusstopp 5/11.

I redaktionen för detta nummer ingick
Peter Brander

Kristine Helmersson

Lars Johansson

Calle Sjöström

Marika Östman

Vi tackar våra gästskribenter
Jenny Andersson

Sara Ekdahl

Britt Larsson

Henrik Blomqvist

Redaktionsruta

Förnyelse är kul. Man får  andra perspektiv

på saker och ting. Äventyren radas upp

framför en om man vågar ta för sig. Samti-

digt ska man inte glömma att det självklara

försvinner. Det är en av de stora anledning-

arna till att vi finns. Information. Vi vill

hjälpa dig att packa ränseln, att ta fram

vandringstaven och hjälpa dig att vandra ut

i scoutings underbara värld.

Häng med!

Nu går tidningen strax i press,

och så här första gången tog

allt längre tid. Vi ber er därför

ha överseende med eventuella

felaktigheter.
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Varje år samlas Sveriges allas RSare för
att göra upp om vem som är bäst.
Alltså…
…ännu en riks-RS-femkamp har gått av

stapeln.

I år sökte jag och Anders Ivarsson med ljus

och lykta efter någon som kunde bilda ett

komplett oldboyslag (3 man, varav en över

22 år) med oss och lotten föll på Bobban,

vår kårfadder. Jag för min del tror att man

missat ett G i namnet på klassen, men det

kan vi diskutera en annan gång.

Klockan 19.15 fredagen den 4 september

bar det av från Lunds station och här börjar

en bihistoria. Alla packningarna fick inte

plats i packutrymmet utan resten stuvades

ihop i en hög inuti bussen, min ingick dess-

värre i den högen. Vid framkomsten till

Bodafors klockan sent tog vi vårt pick och

pack och gick för att slå upp tältet vi hade

med oss. Döm om min förvåning när vi

skulle gå och lägga oss och mitt ligg-

underlag inte satt fast på ryggsäcken längre.

Snabbt tillbaka till bussen. Nada och infor-

mationen visste ingenting. Efter en fruktlös

rundfrågning lånade jag ett extra ligg-

underlag som Anders hade med sig. Än en

gång tack.

Lördag morgon inleddes med lite Sherlock-

arbete innan frukost. Jodå, det hade plock-

ats av liggunderlag för att de tog för stor

plats i högen. Nej, de hade inte sett något

löst under kvällen och i informationen vis-

ste de lika lite som innan.

Tävlingarna för vår del inleddes med scout-

teknik. Sex rep och en livlineklump skulle

sammanfogas med sex olika angivna

knopar och därefter kastas på en råttfälla 10

meter bort. Trixigt men kul. Moment två

blev hemlig gren som i år bestod av att

transportera vatten. Vattnet fanns i en

spann som var kopplad till ett rep som

måste följas. Kruxet var bara att det var två

hål i botten på spannen och en vattnet fick

inte underskrida en viss nivå.

Vid lunch visste informationen fortfarande

ingenting om mitt liggunderlag och jag

började så smått fundera om jag bara

drömt att jag tog med det.

Efter lunch blev det woodcraft (naturkun-

skap). I år klarade vi nästan hälften av frå-

gorna vilket är mycket mer än vanligt.

Den fjärde grenen blev hinderbana. Sällan

har en så klen kropp fått utstå så mycket

mjölksyra under så lång tid. Alla som tar

sig igenom en sån här konstruktion och

märker att det faktiskt gick, brukar stå med

ett förvånat stort machoflin i ansiktet ef-

teråt.

Puh, pust och pina i djupaste Småland
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Vid åttasnåret efter en stadig middag blev

det lägerbål med upptåg. Efter en stund

kallades Bobban upp på scen som ”damen i

den gula jackan”. Killen där framme insåg

rätt snabbt sitt misstag, men Bobban gjorde

sig mycket bra som hjältinna.

Femte och avslutande gren var som vanligt

orientering, natt-, gryning- och dagsträcka

fungerar som stafett. Här vill jag bara på-

peka att vi sprang fortast av alla lagen i

klassen.

Söndag eftermiddag viste informationen

fortfarande inte var mitt liggunderlag

fanns, men jag behövde i alla fall inte pre-

sentera mig för dem längre. Då kommer

lösningen helt plötsligt från ett mycket

oväntat håll. Med omtanke om den tillta-

lade utlämnas alla namn. (Du kan tacka

mig senare Linda.) Av någon anledning

hade mitt liggunderlag transporterat sig

från bussen och upp till en del lundascout-

ers tält. Där såg X mitt liggunderlag lig-

gande utanför tältet och tyckte (a) att det

var synd att det skulle ligga där och bli

blött och  (b) att X eget söndriga ligg-

underlag skulle må bra av lite sällskap. Hur

resonemanget gick natt två vet jag inte.

Hursomhelst är jag glad att ha mitt ligg-

underlag tillbaka samt att ha kammat hem

ett snyggt andrapris i (G)oldboysklassen.

Peter Brander

En populär dag för scoutledare, är den dag

när man själv slipper planera och bara kan

åka ut på en utflykt som någon annan har

färdigställt. De dagarna dyker upp då och

då för oss ledare i Flyinge scoutkår.

En lördag i juni samlades ett tjugotal ledare

med familjer på scoutgården. Alla (nästan)

var helt ovetande om vad dagen hade att

bjuda.

Snart blev vi varse att förmiddagen var

upplagd som en bilorientering. Vi blev, via

meddelanden, lotsade runt i Mellanskåne.

Vi besökte kulturella platser som jag inte

hade en aning om trots att de ligger så nära

inpå knuten.

Ledar-överrasknings-bus-kul
Efter en lärorik förmiddag landade vi i

Järavallen. Där åt vi vår medhavda matsäck.

Vi njöt av solen??, nåja den här sommaren

kunde vi inte begära så mycket. Det var ju i

alla fall uppehållsväder.

Så småningom reste vi på oss och gick ge-

nom Järavallsområdet till Jönssons stuga

där grillmästaren bjöd på grillad kassler

med tilltugg. Vi åt och mådde bra.

Ett stort tack till de som trots allt fick pla-

nera, våra kårledare Elisabeth Jönsson och

Peter Ottosson. Ett välriktat tack  även till

Göran ”Laban” Frank som lade upp bil-

orienteringen.

Kristine Helmersson
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Söndagen den 14 juni åkte vi till hotell

”The greatest story ever told” på Görans-

borg.

När vi kom innanför dörren kom en av le-

darna och slet av oss väskorna och bar dem

till våra sovplatser. Sen visade de oss runt

och därefter fick vi lära känna varandra ge-

nom lekar.

På måndagen den 15 juni gick vi ut på en

minihajk, men den var bara till för att vi

skulle lära känna varandra.

En kväll satt bara vi tjejer tillsammans och

pratade om varför tjejer alltid snackar skit

om allt och alla.

En kväll var det tjejkväll d.v.s. killarna

skulle göra det bekvämt för tjejerna. Vi fick

duscha och basta, sen fick vi massage och

de sjöng godnattsång för oss. Nästa kväll

gjorde vi ungefär det samma för killarna.

Den 1-3 juli var det dags för den andra

hajken. Hajken gick ut på att vi skulle lära

oss att leva som flyktingar. Den andra da-

gen fick vi bara skorpor och vatten. På

kvällen när vi kom fram till kyrkan, fick

alla fotmassage av prästerna och det efter-

längtade, mat som bestod av kött och pota-

tissallad. På natten sov vi i kyrkan. Härligt.

Höjdpunkten på lägret var nog galamid-

dagen som vi hade den 4 juli. Innan midda-

gen fick vi lära oss vett och etikett och hur

man dansade vals, foxtrott och bugg. Det

var bordsplacering så alla hade varsin

kavaljer. Efter middagen så var det dans.

Galamiddagen var jätterolig.

På lägret hade vi en massa olika uttryck

som vi använde ofta. Gud va’ flammigt. Det

är makt. Oj oj oj. Hur roligt är det på en

skala mellan 1-5, minus 17. Vi ses därute

om 5 minuter med en 2 kilos be-bis.

Wooka en gnu. Ät en häst. Detta var ingen

vacker syn. Why don´t you cry about it

babe, buhu buhu. Ta en bafucin.

Detta var en av de roligaste sakerna vi gjort

i våra liv. Om du funderar på att åka på

Konfa, så gör det. Det är ett minne för livet.

Sara och Jenny

Konfa 98
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Den frågan har jag fått så många gånger.

Varje gång är den lika svår att svara på så

att det ska låta lockande för andra. För hur

ska jag kunna förklara det positiva i att

vakna i ett kallt vinskydd mitt i vintern när

jag har en varm och go’ säng hemma. Men

jag har gjort det flera gånger och skulle inte

tveka på att göra om det.

Hur ska jag kunna förklara varför jag lägger

ner timme efter timme varje vecka på att

planera och genomföra scoutaktiviteter för

andras barn, när jag inte får ett öre för det.

Jag gör det och jag tycker att det är kul.

Hur kan man förklara att jag åker till fjällen

och vandrar med massor av packning på

ryggen i snöstorm, och regnrusk en hel

vecka av min sommarsemester.  Jag har

gjort det. Det var en upplevelse som var

jobbig men lärorik och som jag inte vill

vara utan.

Till alla de som undrar varför jag och så

många andra gör om dessa saker gång på

gång ska jag försöka förklara:

· Den gemenskap som finns inom

scouterna är svår att finna någon an-

nanstans. De flesta kompisar jag har,

har jag fått genom scouterna. Jag har

fått vänner i olika åldrar och på olika

platser både i Sverige och utomlands.

· För varje grej jag gör med scouterna lär

jag mig något nytt. Jag har varit engage-

rad i allt från bävrar till ledarutbildning

och i varje uppgift har jag fått erfaren-

heter som jag har användning för både

hemma och på jobbet.

· Den ledarskapsutbildning som jag fått

inom scouterna har jag haft glädje av i

många andra situationer, som jobb och

studier.

· Allt det som jag fått under min uppväxt

i scouterna är varje barn och ungdom

värd att uppleva. Jag vill medverka till

att så många som möjligt får pröva på

scouterna.

· Scouting är roligt och lärorikt.

Kort och gott scouting är en livsstil som de

som är oinvigda inte förstår och de som en

gång blivit bitna aldrig lämnar.

Kristine Helmersson

Varför är du scoutledare?
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Spejaren och kåren

gratulerar våra två ledare

Anette Wessberg och

Stefan Nilsson som gifte

sig i Gårdstånga kyrka

lördagen den 29 augusti.

Vi önskar er all lycka

även i fortsättningen!

Y

Nyheter på ledarfronten

Elin Östman är tillbaka i Skåne igen efter

felra års stuier. Från och med i höst är hon

en av patrullscoutledarna. På den avdel-

ningen är också Maria Måsén nygammal

ledare. Välkomna tillbaka hälsar kåren och

Spejaren!

Bäverledarna har fått förstärkningav  Hen-
rik Blomqvist som syns på bild vid reporta-

get om Liseberg. Henrik är ny i scout-

sammanhang, men har efrerenhet av arbete

med barn både från föreningsarbete i bl.a.

CISV och från sitt jobb som fritidspedagog.
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Så här i början av det nya verksamhetsåret

har du nyligen fått ett inbetalningskort på

medlemsavgiften till scoutkåren. Kanske

har du funderat på vart dina pengar egent-

ligen tar vägen? Kanske har du undrat hur

kåren egentligen finansierar sin verksam-

het? För inte kan väl några hundralappar

per scout och år räcka till all den verksam-

het som erbjuds?

Årets avgift är 210 kr, en tia mer än förra

året. Höjningen beror på att förbundet har

höjt sin avgift. Som medlem i Flyinge

Scoutkår blir du också medlem i KFUK-

KFUMs scoutförbund och rent ekonomiskt

betyder det att 110 kr av avgiften går dit.

Det räcker också till medlemskap i Svenska

Scoutrådet och därigenom

världsorganisationerna World Organization

of the Scout Movement – WOSM och

World Association of Girl Guides and Girl

Scouts – WAGGGS. För du visste väl att ditt

medlemskap i kåren innebär medlemskap i

världsomspännande organisationer?

För avgiften till förbundet får vi service och

aktiviteter tillbaka. Det ordnas storläger,

årsmöten och kurser, vi får köpa

scoutprylar från Triangelvaror, vi kan läsa

tidningar och informationsblad och sist

med inte minst så är vi alla försäkrade när

vi deltar i scoutverksamhet. Försäkringen

är ofta mycket förmånlig och inte sällan

bättre än den vanliga hemförsäkringen, se

villkoren i rutan här intill.

Kvar till kåren blir alltså en hundralapp.

Den ska räcka långt... Visserligen arbetar

alla ledare och andra funktionärer ideellt,

men scoutgården ska ha el och vatten,

stormkök och tält ska vara i ordning,

material ska finnas till avdelningsmötena,

släpvagnen ska skattas och besiktigas och

ledare ska utbildas. Det skulle alltså bli ett

stort hål i kassan om vi inte också hade

andra inkomstkällor.

För att få ett grepp om hur stort hålet

skulle bli kan vi nämna att enbart

elräkningen för scoutlokalen på ett år blir

19.000 kr. Hundratalet medlemmar innebär

alltså en intäkt på 10.000 kr för kåren när

avgiften till förbundet är betald.

Vi får aktivitetsbidrag från staten via för-

bundet och lokal- och aktivitetsbidrag från

kommunen. Vi drar själv in pengar genom

att montera och sedan sälja almanackor

och arrangera det traditionella valborgs-

firandet och andra jippon. Dessutom

brukar föräldraföreningen bidra med

pengar när det är dags för storläger eller

andra mer kostsamma arrangemang som

t.ex. sommarens fjällresa.

I slutänden har det på senare år faktiskt

ofta slutat med minus i bokslutet, även om

vi förra året vände den trenden. Låt oss

hoppas att vi tillsammans kan se till att det

blir en fortsatt positiv utveckling!

Medlemsavgiften
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1. Kostnadsersättning:
läkarvård, tandvård, sjukhusvård, mediciner

och resor.

nödvändiga kostnader

ingen självrisk

2. Merkostander:
personliga tillhörigheter: kläder, glasögon,

armbandsur, slät vigselring, handväska.

0,25 basbelopp (9.100 kr)

3. Övriga oundvikliga merkostnader:

t ex hemhjälp

3 basbelop (109.200 kr)

4. Invaliditetsersättning:
Medicinsk invaliditet:

åldernedtrappning 2,5% per

år från 46 år

Ekonomisk invaliditet:

åldersnedtrappning 5% per år från 45 år.

7 basbelopp (254.800 kr)

Medlemsförsäkring i Ansvar
5. Rehabiliterings- och hjälpmedels-
kostnader vid invaliditet
2 basbelopp (72.800 kr)

6. Dödsfall på grund av olycksfall
0,5 basbelopp (18.200 kr)

Tillägg för glasögon och kläder som skadas
utan samband med personskada
Betalas om glasögon och/eller kläder

skadas eller förloras under ett förenings-

arrangemang

0,25 basbelopp (9.100 kr) självrisk 500 kr

Tillägg för personskada i samband med
klättring
Betalas vid personskada i samband med

klättring i organiserad form på vägg med

befintliga säkerhetsanordningar.

Ersättning utbetalas enligt ovanstående

normer

Sent på kvällen den 11 juli kom en grupp
på 50 litauiska scouter till Flinge. De var på
hemväg från de norska KFUK-KFUM
spejdernes föbundsläger Jæren utanför Sta-
vanger och spenderade natten i vår scout-
lokal.

Gruppen bestod av både stora och små
scouter, de yngsta var i 10-årsåldern och

eftersom de kom så sent är det bara de
vuxna som synd på bilden här intill.

Att de litauiska scouterna hamnade i just
Flyinge eftersom de hade kontakt med
Kristine och Magnus som tidigare varit i
Litauen och hållit scoutledarutbildningar.

Visst är det roligt att vi fick så långväga be-
sök även om det var kort?

Besök
från
Litauen
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”Det är väl inget! Dem har vi
färdigtmonterade på  fem kvällar –
kanske sex.”
Optimismen är lika stor varje år.

Inkomsten från monteringen är mycket

viktig för kårens ekonomi. Därom råder

ingen tvekan. Men ingen tyngs av allvarliga

ekonomitankar när vi samlas i familjen

Svenssons verkstad ute på Annehem för att

dra igång årets insats. Flinka och vana

händer har satt upp ”produktionslinjen”.

Det har gjorts förut! Alla almanacksdelar

finns redan på plats – nästan alla. Lite strul

får man räkna med

Det är bara att ”ladda” borden. Sedan tar

sladdret fart – nej, nej sladdrar gör vi

definitivt inte!! Vi sprider nyheter och

planerar. Kärt samtalsämne är naturligtvis

vad alla ska göra under sommaren. En del

ska ju på fjällresa. Sen kan man behöva

snacka sig samman inför t.ex Nilssons

30.000 scoutalmanackor!
bröllop. Samtalsämnen saknas ALDRIG!

Plötsligt hör man: ”Kan någon hämta fler

ryggar till mig?” Ryggar? – vem behöver fler

än en?

Under tiden som samtalen flyger härsan

och tvärsan mellan borden, har 1800 fär-

diga almanackor letat sig ner i 36 kartonger.

Alla tejpade, vända och staplade på pallar.

Kaffedoften sprider sig förföriskt i verkstan

och vi vet att snart är det fikapaus. Innan

arbetspasset är över har ytterligare 2000

almanackor monterats av kvällens gäng

bestående av åtta personer i åldern 10 till

52. Vi cyklar hem ganska nöjda. I morgon

klarar vi säkert 5000 – om vi blir några till.

Med en kär hälsning från 52-an.

PS. Är det något du tycker är oklart i arti-

keln? Ring inte författaren – kom med

1999!

Totalt i Sverige görs det 185.000

almanackor, varav 35.000 norska

almanackor.

Vi får 55 öre för varje almancka som vi

monterar. Ingår det iläggsblad med re-

klam eller montering av datumblock får

vi mer. I år monterade vi  29.835

almanackor vilket vi tjänar 16.409,25 kr

på.

Almanacksfakta
Scoutförbundet tar 40 kr per almanacka

som vi säljer. Vad vi får netto beror på vad

vi säljer den för, men normalt tar vi 50 kr

och tjänar alltså 10 kr per almanacka. Vi

sålde omkring 400 almanackor i fjol och

hoppas på ett bättre resultat i år.
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Ann-Magret, en glad

medarbetare!

Många flinka fingrar

behövs!

Hårt arbetande scouter äör

värda en paus.

Här kommer ett förslag till dig som tycker

att det är bökigt att fixa kalas för barnen

hemma, eller för dig som tycker att det

skulle vara kul med ett annorlunda barnka-

las.

För 500 kronor + 20 kronor per barn ord-

nar vi ett komplett kalas i 2,5 timmar på

scoutgården.

Det kan vara kalas med ett visst tema (som

t.ex. pirat- eller indiankalas) eller bara ett

traditionellt kalas med lite lekar

Erbjudandet riktar sig barn som är fem år

och uppåt.

Om ni bara vill låna lokalen och själv ord-

nar kalaset går det att ordna till ett lägre

pris.

Frågor?

Ring Kristine

046-73 56 83

Låt oss fixa barnkalaset
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Fjällenkavalkad

Skoskav är bland det värsta man kan råka ut för på fjället.

Men så desperat att man slänger kängorna mitt uppe på

kalfjället är man sällan. De här hittade vi dock ca en mil

från all civilisation. Man kan undra hur personen tog sig

ner.

Att gå är ju lite själva grejen på de här resorna. Svårt att förklara

men frihetskänslan blir lätt överväldigande.

Tolv tappra scouter från patrull och RS an-
vände en dryg vecka av sommaren till fjäll-
vandring. Lördagen den 8 augusti var det
dags att ge sig av på resan som planerats
sedan förra hösten och först söndagen den
16 augusti var de tillbaka i Skåne igen.

Målet för resan var Grövelsjöns fjällstation
och resan dit gick med tåg från Lund till
Mora via Stockholm. Från Mora gick fär-
den vidare med buss. Från Grövelsjön gick
turen en sväng in i Norge och tillbaka till
utgångspunkten.
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Det blev mer än jag trodde . Ge-

mensam packning kan lätt ställa

till det för den mest välplanerade

fjällvandrare.

Anders Ivarsson löste platsbristen

snabbt och lätt med en patentare.

Den numera välkände Göran

Kropp hade för övrigt tre stycken

på sin väg till baslägret vid Everest.

Fjällfaunan är speciell och vacker. Karg på avstånd men artrik om man tittar nära.

Här har vi tagit en bild på helt utslagna scoutliljor.
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Ensamt i tälten?

Nejdå, spelar man sänka skepp mellan tältengår tiden fortare än man anar. Men ett 20 x

20 rutorssystem vill vi bestämt avråda från! Särskilt om man stoppar sex u-båtar a’ en

ruta... Fyra timmar tyckte vi var lite mastigt.

I fjällen blir kontrasterna stora. De vida vyerna i motsats till tält-

gemenskap. Här gäller det att ha tvättat sig ordentligt och att inte ha

nån med magsjukdomar i tältet.
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Det finns en del farliga djur i

fjällen också. Björn är ett

sådant och vi vill särskilt

varna för godismonster som

är ytterst aggressiva i grupp.

Här ser ni resultatet av en

oförsiktig vandrare som inte

såg sig omkring innan han

tog fram chokladet.

Fjälldjuren är för det mesta små och/eller

försynta. Vi hade turen att få se hermelin, renar

och fjällripor.

Äta bör man annars dör man. Vi lider definitivt

inte matbrist på våra turer. Flera månader

innan avresan börjar planeringen och

torkningen av mat. På plats blötlägger man

maten i burkar innan den tillagas.

Vad gör man om

vädret är kass och

men törstar efter lite

sällskap?

Vi löste problemet i

patrullscouternas

fyrmanstält. 12

personer och golvyta

kvar. Rekord kanske?
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Scoutdag med mycket skoj

Kårordförande i lottsäljartagen

Fiskelycka?

Alla barns favorit -

godisregnet!
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Söndagen den 7 juni var det dags för årets upplaga av den tra-
ditionella scoutdagen. Besökarna varvade våffelätande med
kuddkrig på stock, kåsrace och lotterier. Den som var hungrig
kunde inta sin lunch i restaurang ”Gröna gläntan” som, på
grund av det hällregn som drabbade Flyinge minuterna innan
vi slog upp portarna, för dagen hade flyttat in i garaget.

Värt att notera är att vi fick besök av Skånska Dagbladet som
rapporterade från scoutdagen med bilder både på förstasidan
och inne i tidningen. Som vanligt blev det också ett välkom-
met tillskott i kårens kassa!
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Det var ett glatt gäng som samlades vid

gamla posten i Flyinge för att åka till Lise-

berg. Vi åkte gemensam buss med scouter

från Dalby och Kävlinge.

Väl uppe i Göteborg vimlade det

av människor i blå skjortor.

Inne på Liseberg började

det ”pirra” i kroppen, skulle

man våga åka Hang-over

eller inte?

Det fick dock vänta för när vi kom in fanns

det mycket att titta på. Det var olika slags

vindskydd, en klättervägg och en himla

massa folk.

Efter en lätt lunch och lite sol var det inte

mycket att tveka på. Karusellerna kunde ju

Scoutdagen på Liseberg
inte vänta hur länge som helst. Första

attraktion blev ovan nämnda Hang Over.

Som ni ser på bildbeviset åkte jag, men det

lär dröja innan jag gör om det. När man väl

kommit igenom den låg hela

nöjesparken öppen.

Fram på eftermiddagen

träffade vi några gamla

bekantingar. Det var

Malin och Patrik som

kom tillsammans med solstrålarna

Felicia och Jack.

Dagen gick rätt snabbt och när det var dags

för lägerbål vid stora scenen var man nöjd.

Det enda som man retar sig på är att det

alltid är killen bredvid som vinner ”jätte-

kexchokladen”.

En nöjd men trött bäverledare.

Som synes skyr Peter inga medel

när han värvar nya ledare. Efter tre

varv i HangOver ställde Henrik

snällt upp som bäverledare J
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Anslagstavlan
Fjällentack
De tolv fjällresenärerna tackar

föräldraföreningen för att de bidrog med

450 kr till var och en av de scouter som

följde med på vandringen som utgick från

Grövelsjön.

Efter höststädningen är det ledarsamling.

Den börjar klockan 12.30 och beräknas

avslutas kl. 15.30. Anmälan till någon av

våra kårledare Oten 046-211 67 80 eller

Elisabeth 046-524 12 senast den 21 oktober

Ledarsamling

Lördagen den 24 oktober mellan klockan

9.00 och 12.00 är det höststädning på

scoutgården. Det behöver fixas inför vin-

tern både inom- och utomhus. Alla krafter,

stora som små, behövs! Fika utlovas.

Röjardag

Ni har väl sett kårens nya fina

anslagstavla som står vid infarten

till scoutlokalen. Stort tack till

Göran Brander som har tillverkat

Anslagstavla

Så här i höstutflykternas tid, kommer det

ett litet tips till packningen. När du är ute i

naturen kan det vara bra att ha med något

som är gott och som ger snabb energi om

du blir trött. Därför skriver vi här receptet

på ”Jägarsnus”. Hacka nötter , torkad frukt,

Tipshörna för utflyktssugna
chokladbitar. Blanda allt i en burk eller

påse och lägg i russin.

Ett bra tillfälle att testa tipset är på vårt kår-

läger i Humlamaden. Jägarsnus är dess-

utom bra att ha i fickan om man skulle gå

vilse.
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Tidningen Spejaren utges av
Flyinge KFUK-KFUMs scoutkår


