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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 mars 1999.

Manusstopp den 5 mars.

Omslagsbild
Fantomen och Guran på RS-QL.

Foto: Elin Östman

I redaktionen för detta nummer ingick
Peter Brander

Kristine Helmersson

Lars Johansson

Calle Sjöström

Marika Östman

Vi tackar våra gästskribenter
Juniorscouterna

Patrullscouterna

Anders Ivarsson

Elin Östman

Redaktionsruta

Ledare
Tack är nog ett av världens bästa ord. Det

slits inte ut, snarare blir det som ringar på

vattnet och sprids vidare.

Det kan användas i ett otal kombinationer

som tack kompis, tack för kaffet, tackkort,

(guldtacka), tackar som frågar och så

vidare. Även när man inte vill hålla med

tar det udden av den hätska tonen. ”Nej

tack” låter så mycket bättre än ”hellre dör

jag”, ”trodde du ja” och andra bitska kom-

mentarer. Utan ordet tack hade nog värl-

den blivit hårdare att leva i. Alla myser vi

när vi får ett tack som är ärligt.

Allting i världen hänger samman, så också

på vår scoutkår. Utan styrelse har vi inte

koll på när det är läger, utan ledare blir det

inget program, utan scouter hade det inte

funnits något att skriva om. Tack alla för

att ni ger oss möjligheten att göra en bra

tidning. Detta nummer har dessutom både

Juniorerna och Patrullscouterna hjälpt till

att skriva. Tack ska ni ha.

Nästa Spejaren kommer i mars. Tills dess får vi önska er en mysig advent, god jul
och ett gott nytt år.
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Under Allhelgonahelgen pågick ett viktigt

uppdrag i skogarna strax norr om Rös-

tånga. Vi var ett 40-tal RSare som alla

hjälptes åt att rädda Fantomen från sin

svåra sjukdom. Utan Gurans hjälp hade

det dock varit omöjligt och den mesta

tiden gick åt till att söka efter honom -

Fantomens bäste vän.

För att få reda på var de onda Singh-

piraterna höll Guran fången ägnade vi hela

lördagen åt att visa vår styrka, smidighet

och list vid olika kontroller. Där tjänade vi

ihop ledtrådar och pusselbitar av en karta,

som tillsammans ledde oss till kanten av

På jakt efter Guran

RS-QL
Lunds distrikt har årligen flera gemen-

samma arrangemang, ett av dessa är RS-

QL som går av stapeln i allhelgonahelgen.

I år var det Torn som arrangerade denna

äventyrshajk för RSare.

Ett fyrtiotal RSare från distriktet deltog i

årets upplaga, varav sex från Flyinge.

Under RS-QL blir man indelad i patruller

blandade från olika kårer. Arrange-

manget brukar vara både uppskattat och

välbesökt trots den kalla och mycket

fuktiga årstiden. En av anledningarna till

detta är förmodligen att det är kul att

som äldre scout få en chans att bara delta

i något som någon annan planerat. En

annan är säkert att kaffet smakar extra

bra i den kyliga väderleken.

Viskande Skogen. Där kunde vi frita

Guran som var inspärrad i en magisk fålla.

Efter en lång natts vila fortsatte vi sedan

vår väg till Fantomens räddning. Av Guran

hade vi fått veta vilka örter som krävdes för

att bota den allvarliga sjukdomen och

genom att delta i några mindre tävlingar

fick vi med oss dessa örter. När vi nådde

målet kunde Fantomen dricka av vår

örtblandning och han blev genast frisk

igen. Som tack för hjälpen fick vi alla ta

emot det goda märket ur Fantomens hand.

Elin Östman
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Ett tillfälle att få svinga svärdet!

Vi tillhör KFUK-KFUM där scouting är en

del i det så kallade triangelförbundet. En

annan del är studieförbundet som anord-

nar bla. utbildningar.

Den 7 november var vi sex kårmedlemmar

som besökte Malmö för att höra om

Miyamoto Musashis syn på ledarskap.

Miyamoto var en Samuraj i slutet av 1600-

talet och är en av de mest berömda perso-

nerna i Japan.

Han uppfann en  rad nya stridstekniker

och skrev precis innan han dog ner alla

sina tankar om krig i en bok kallad de ”fem

ringarna” (jord, vatten, eld, vind och

vakuum). Nu handlar inte vår vardag om

Då och då dyker behovet upp att helt

förutsättningslöst leka loss.

Som RS-are är det då väldigt bra att det

arrangeras en massa tävlingar runt om i

landet som det bara är att dyka upp på. ”BP

mitt i city” var ett SSR-arrangemang där

alla fem förbund var inbjudna för att mitt i

Malmö göra upp om vilket RS-lag som

hade bäst teamarbete. En hel lördagskväll

restes det tält, klättrades ölbackar (vid

Triangeln), paddlades kanot och löstes

trixiga problem som att fixa fram rese-

kataloger från Grekland och liknande. Den

roligaste grenen var dock att köra hinder-

bana med kundvagn vid Caroli City. Hela

BP mitt i city

Japaner, japaner, japaner
krig i fysisk bemärkelse men psykiskt kan

man förbereda sig på svårigheter och

underlätta lösningar om man tar till sig

hans tekniker. Dagen var späckad med

teoretiska och praktiska övningar där vi

bland annat fick öva oss i konsten att med

kroppen understryka vad vi säger.

Föredragshållaren Stefan Stenudd var en

av de bästa jag stött på och får ni en chans

så gå på en föreläsning med honom.

Vad det gav mig rent konkret vet jag inte

ännu men det var väldigt intressant att få

en inblick i österländskt tankesätt.

För er som är intresserade har Stefan även

tolkat boken på svenska.

Peter Brander

tävlingen avlutades med disco i Malmös

kårhus i Slottsparken.

Till sist vill jag bara påpeka att man blir

inte bara gammal med åren. En viss rutin

infinner sig också.

RS Vickevire (alltså vi i Flyinge) blev tvåa.

Peter, en sta’bo
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Nu planeras det för skojigheter till nästa

sommar. Eslövs SSF-kår har tagit initiativ

till ett gemensamt sommarläger för alla

scoutkårer i kommunen.

I slutet av oktober var Elin Östman och

Emma Olsson från vår scoutkår på möte i

Eslöv för att diskutera initiativet. Med på

mötet var förutom Eslöv SSF och Flyinge

KFUK-KFUM också Örtofta KFUK-

KFUM och Harlösa SSF. Alla var entusias-

tiska över idén och man började genast dra

upp riktlinjer för att kunna genomföra ett

läger.

Arbetsnamnet för lägret är ”Gränslöst

1999” och alla scoutkårer i kommunen är

välkomna att delta. Förutom de kårer som

var med på mötet finns det några mindre

kårer som kan tänkas vara intresserade.

Deltagarantalet hamnar troligen på runt

170 pers. Vilka avdelningar som kommer

att delta från de olika kårerna är ännu inte

bestämt. Lägerplatsen blir förmodligen

SSFs fasta lägerplats vid Gyllebosjön på

Österlen. Där finns installationer för

vatten och toaletter m.m. vilket gör att

kraften kan läggas på att erbjuda ett spän-

nande program istället för att lösa alla

praktiska problem.

Med närhet till vatten för plaskande aktivi-

teter, klippor för spännande klättring och

skogar för hajk med många upptäckter

kommer programmet med all säkerhet att

erbjuda alla ett bra aktivitetsutbud. Ingen

risk att man behöver gå och dra benen

efter sig med andra ord!

Planeringsarbetet har allstå just börjat och

nästa möte kommer att hållas i Flyinge. Är

du intresserad av att veta mer eller delta i

planeringen kan du kontakta Emma eller

Elin.

När detta skrivs snöar det utanför fönstret

och då känns det gott att tänka på som-

marläger med sol och bad, eller hur?

Marika Östman

Gränslöst roligt sommaren 1999
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Ofta har man som förälder undrat vad det

är barnen egentligen har varit med om ute

på hiker och läger. En slutkörd scout

ramlar ner i sängen och det enda man får

ur dem är att det var kul. Nu erbjuder

Flyinge scoutkår dig chansen att få reda på

scoutings hemliga framgångsrecept.

Vi kommer under våren att ha fyra

halvdagsträffar där du kommer att få lära

dig allt möjligt praktiskt och teoretiskt.

Hur bygger man den bästa elden? Vad är

scoutings fem fundament? Hur surrar man

och vad finns det för olika sorters rep? Hur

packar man sin packning? Hur väljer man

en lägerplats? Hur slår man upp ett tält

eller ett vindskydd? Är det svårt att laga

mat i det fria?

När vi har lärt oss alla dessa saker tar vi

som examensprov och åker ut på övernatt-

ning  en fredagskväll. Detta blir någon

gång i maj när vädergudarna är välvilligt

inställda.

Teamledarna utlovar mycket fika och

andra trevligheter!

Mer information kommer att finnas vid

Hur gör de egentligen?

Frågor och anmälan
Peter Brander, 040-29 16 32

Denna kurs är helt gratis.
Enda kravet är att man dyker upp

minst tre av de fyra mötena för att inte

missa för mycket. Kursen är öppen för

alla som är intresserade av scouting,

även de som inte har någon anknytning

till scouting i dag.

Naturligtvis är nybakade/erfarna ledare

som känner behov av praktisk utbild-

ning också välkomna!

julesten och på anslagstavlor i byn framåt

jul.

Föräldraföreningen i samarbete med

Kårstyrelsen
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Att vara scout är en ledarutbildning i sig.

Men utöver det finns det ett digert utbild-

ningsprogram som erbjuds scouter och

ledare. Jag tänkte presentera en del av

Skåne-Blekinge regionens kursutbud. Som

patrullscout blir man erbjuden patrulle-
darkurs 1, 2 och 3. Det är tre helger (fre-

dag till söndag) som genomförs i hajkform

tillsammans med andra jämnåriga scouter i

regionen. Uppbyggarkursen är en

enveckas sommarkurs som riktar sig till

13–15-åringar. Det är också en kurs som

bedrivs utomhus, med förläggning i vind-

skydd. När man fyllt 18 år och/eller börjat

som ny ledare på någon avdelning, är det

dags att gå scoutledarkurs 1,2 och 3. Det

är en grundläggande ledarkurs där man

t.ex. tar upp scoutings målsättning,

programplanering, barns utveckling, PR-

Scoutledarutbildning
frågor och annat som är nödvändigt för att

planera och genomföra program på en

avdelning. Det finns också ett antal kurser

som bedrivs på förbundsnivå. Till dessa

räknas djurhajkerna, t.ex. bäverhajken

som är en kanothajk med ledarutbildning

och självkännedom invävt i det dagliga

arbetet. Storvallenkurserna 1 och 2 är

vinterfjällutbildningar för de som vill vara

med om extra utmaningar. När man varit

med ett tag och har erfarenhet av lite av

varje finns det en kurs som heter TG
(Treklöver-Gilwell) som är en enveckas

utbildning i teori och praktik, på en lite

högre nivå än de tidigare nämnda kur-

serna.

Kristine Helmersson

Detta konstiga djur kunde ses i trakterna kring Romeleåsen vid tiden för Flyinge

Scoutkårs kårläger. Hur hade dessa exotiska djur hittat hit? Läs mer på nästa uppslag!

Konstiga djur...

En dromedar som är på väg
till sitt vattenhål.
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Årets kårläger var på Humlamaden utanför

Veberöd, p.g.a dubbelbokning på det

traditionella Göransborg. Vi patrullscouter

åkte ut dit på fredags kvällen för att ha lite

mysigt, med spel och scones som vi nu har

gjort de senaste åren. Vi tjejer gick och

lade oss tidigare än killarna eftersom vi

skulle sova ute nästa natt och ville därför

njuta av sängarna så länge som möjligt.

Men inte sov vi, utan vi drack “Blå Hallon”

(läsk) och åt godis, fast helt onyttiga var vi

inte utan vi åt faktiskt ett äpple. Ibland fick

vi nästan skrika för annars hörde vi inte

varandra eftersom killarna i rummet

bredvid skrek och bankade på väggarna.

Efter 1-2 timmar kom Karl och Mikael in

till oss eftersom de inte kunde sova.

Klockan sex nästa morgon väcktes vi av att

de i rummet bredvid började sopa utanför.

Neel trodde det var Sara som borstade

håret men Sara låg och sov.

Helt plötsligt hör vi att Karl går in till

killarna, skriker ”håll käften”, kommer

tillbaka, smäller igen dörren och går och

lägger sig igen. Nu var den morgonen

förstörd och vi var sura.

När vi hade ätit frukost kom resten av

Kåren till lägret. Efter morgonsamlingen

började vi patrullscouter att bygga två

vindskydd samt att leta stenar till en ugn.

Detta gjorde vi i princip hela dagen med

avbrott för en tävling som Ömfotingen

vann. På kvällen var det lägerbål som vi

patrullscouter höll i. På natten sov vi ute i

vindskydden som vi byggt och Ivar berät-

tade en spökhistoria som gjorde att vi

trodde att vi skulle ut på spökrunda under

natten.

På söndagen var det en tävling där man

skulle köpa stationer och tjäna pengar för

att sedan kunna hyra en tärning för att slå

sig in i mål där man vann godis. Sen åkte vi

hem och värmde oss.

Jenny, Neel och Sara

Lite sömn för patrullscouterna
Kårläger på Humlamad
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Vi på Juniorerna var 13 stycken.

Det första vi gjorde var att resa militärtältet

och därefter samla ved inför natten.

Sen smakade det extra gott med lunch.

Efter lunchen blev det dags för primitiv

matlagning där vi fick vars en potatis som

vi urholkade. Hålet fylldes med bacon och

rått ägg. När det sedan lagats till över glöd

var det bara att hugga in. Till efterrätt

grillade vi äpplen. Först grillar man dem

länge så att de blir mjuka. Tyvärr blir de

lätt lite förkolnade på ytan så efter

grillningen får man skala av det yttersta

skiktet. Det färdigskalade äpplet doppas i

Mycket mat hos juniorerna
den den 10-11 oktober

Tävlingen på söndagen

avslutades med en

auktion på en tärning.

Man hade en bana

patrullerna skulle ta sig

igenom. Högsta budet

fick slå ett slag med

tärningen och flytta

patrullen framåt. Sen

såldes tärningen på

nytt osv. tills alla var i

mål.

I denna tävling syntes

flera törstiga drome-

darer. (Se sidan 7.)

socker och kanel. Sen smälter man sockret

genom att grilla lite till. Det blir jättegott.

På kvällen hade vi ett roligt lägerbål.

Dagen avslutades med varm choklad och

bullar.

När vi lagt oss i tältet somnade vi bums.

På natten eldade inte Nilsson och TIA

förrän Mhy väckte dem och sade att hon

frös. Då var klockan 04.30.

Maria S, Johan S och Alexander M

berättade för Redaktionen
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Bävrar på läger provar scoutsnus
Emil, Hanna, Linda, Rasmus, Louise,

Pernilla, Ulrika, Anette, Madeleine, Sofie,

Amanda, Caroline, Andreas och Tobias. Så

heter bävrarna i år. Det är ett glatt gäng

som naturligtvis kom alla när det var dags

för utflykt. Ledarna Anette, Henrik och

Kristine var också med.

Vi samlades på scoutgården tillsammans

med ca 80 äldre scouter som alla hade

stora packningar för övernattning. Vi

däremot nöjde oss med dagspackning den

här gången, men förväntningarna var inte

mindre för det.

Väl framme i Humlamaden samlades vi

alla kring flaggstången för att inviga lägret.

Det var en pampig syn med 90 scouter

som hälsade på flaggan mot den blå him-

len. Det här med scouthälsning är förres-

ten en stor grej bara det när man ska göra

den för första gången. Skulle tummen vara

på pekfingret eller var det på lillfingret?

Hur det än var så klarade varje bäver

hälsningen med glans.

Några bävrar hade hört talas om ”scout-

snus” av äldre syskon så det fick vi ju också

testa. Vi blandade och åt. Chokladet  var i

särklass mest poppis. Efter det extra

energitillskottet gick vi till enefäladen och

lekte ”sardinburk” och ”slime och älvor”.

Sen var lunchen välkommen. När lunchen

intagits och ledarna fått en god kopp kaffe

(tack ni snälla föräldrar som ställde upp i

köket under lägret) bar det ut igen.

Vi gick en tur patrullvis för att samla

Humlamaden-minnen, det blev allt från

svampar till skalbaggar, de sistnämnda tog

vi inte med oss hem. Vi avslutade med att

bygga ”Hitta Vilse-kojor” och att koka

varm choklad på stormkök. Det blev en

lyckad utflykt med glada barn.

Kristine Helmersson
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Alla vet det kanske inte men vi har ett

fadderbarn i Tibet.

Som en extra julklapp i år har Juniorerna

lekt fram sina favoritlekar, gjort beskriv-

ningar på hur de fungerar och tagit foton.

Så lagom till jul kommer kanske barnen i

Tibet att leka ”Ljusrugby” och ”Välta

spannen”. För er som inte lekt de här

lekarna innan kommer en kort beskrivning

av ”Välta spannen” härunder. ”Ljusrugby”

rekommenderar vi inte på andra platser i

Flyinge än på scoutgården. Vill ni leka den

får ni snällt ta er ner till ett scoutmöte.

Spannen:

1. Ställ tre spannar i höjd (plastspannar).

2. Ställ er i ring runt spannarna och fatta

varandras händer.

3. Försök få de andra att välta spannarna.

Jullekar på export

Fakta
Tsundue Dolma bor i Tibetan Childrens

village som drivs  av SOS barnbyar. Hon

bor i en familj tillsammans med sin bror

och är 11 år gammal.Varje månad

sponsrar vi byn med 200 kronor till mat,

kläder, boende och skola. Till jul och till

födelsedagar brukar vi försöka skicka

något extra.

Vill du hjälpa fler barn så titta på scout-

gårdens anslagstavla för mer information

eller hör av dig till någon i styrelsen.

Redaktionen

Regler:

Den som rör spannarna så att de välter är

ute ur leken.Tappar man taget i varandra

åker båda som tappat taget ut ur leken.

Sist kvar vinner.
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Avdelningsmöte med Spejaren

Vi är 16 juniorer som är indelade i två

patruller. Patrullerna heter Falken och

Falkugglan.

Vi brukar leka ”Kom under Hökens

vingar”, ”Dunkgömme” och ”Filmjölk”.

Ibland grillar vi korv.

Vi har tagit knivbeviset.

Vi har varit på läger på Humlamaden.

Vi är 10-11 år gamla.

På juniorerna få bla. vi lära oss att tälja,

laga mat och hantera karta och kompass.

Våra ledare heter Stefan Nilsson

PL-kurs 1
Vi fick en lapp där det stod att vi skulle

samlas vid Dörrödsmölla. När väl alla

hade kommit så delades vi in i patrul-

ler, med en vuxen ledare. Vi fick karta

och kompass. Vårt mål var Järnhatten

där vi skulle äta lunch. Sen skulle vi gå

vidare till vår sovplats. När vi kom till

vår sovplats skulle vi sätta upp ett

vindskydd ch göra en eldstad. Kl 20.00

var det dax för lägerbål. Det var kul

men inte så livat.

På morgonen nästa dag väckte ledarna

oss kl 07.00. På förmiddagen hade vi

lite aktiviteter. Sedan var det bara att

packa ihop och gå till Genarps idrotts-

plats.

Stina & Sandra

Alla artiklar på detta uppslag är skrivna av
junior- och patrullscouterna på varsitt
avdelningsmöte. Medan scouterna gick
runt och intervjuade, skrev in på datorn
eller bara funderade över en lämplig text så
fick åtminstone patrullscoutledarna tid
över till planering. Vi på redaktionen
tackar speciellt alla scouter som varit med
och skrivit.

Redaktionen

Juniorerna om Juniorerna
(kallas Nilsson) och Tord Ingvar Anders-

son (kallas TIA).

Vi brukar åka på läger.

Spökskrivaren
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Stockrace
Den 20 september hade vi patrullscouter

en tävling vid namn Stockrace. Tävlingen

gick ut på att patrullen skulle frakta sig

och en stock genom olika hinder. Tre av

patrullmedlemmarna var fastbundna i en

stock. Hela tävlingen gick på tid.

Patrull Fossingen (sållen) startade först.

När Fossingen var klara efter en bra stund

startade vi, Ömfotingen. Första uppgiften

gick ut på att alla i patrullen skulle sätta

upp ett stormkök. Där var även uppgifter

som att ta sig igenom bildäck och att elda.

På eldningen skulle vi starta elden på ett

ställe och flytta elden ca 0,5 m in under ett

snöre som vi skulle bränna av.

J***a scouter
Vi har intervjuat matrialförvaltare Patrik

Brander.

Det jobbigaste av allt är när scouterna

kommer hem från läger och ej har diskat

insidan av stormköken.

Kanoterna är heller inte på sin plats.

När det gäller slipning så är Patriks hemlig-

het bakom det hela att lära scouterna hur

man slipar yxorna så han slipper att göra

det själv. Det är inte så lyckat.

Patrik har varit matrialförvaltare i ca 10 år

nu, och han ångrar inte en sekund. Han

tycker det är roligt, och tar sig hit när han

känner för det.

Simon Karlsson

Carl-Fredrik Hansson Materialförvaltaren själv, lever som han lär?

Vår patrull Ömfotingen vann STORT med

ca 10 min.

Så fruktansvärt bra är Ömfotingen.

Holger Lembrér

Emil Klang

Antonio Boncina
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Petra och Carl kom till scoutgården freda-

gen den 25 september. De hade inte en

aning om vad som väntade dem, och var

nog en aning nervösa. Kanske hade de fog

för det.

Vi band för deras ögon och körde iväg mot

en okänd plats.

Det är lätt att föreställa sig att man skulle

kunna orientera sig på vägarna runt Fly-

inge utan att kunna se men det visar sig

fort vid praktiska prov att det finns många

små vägar man aldrig tänker på. Snart var

Carl och Petra ute och reste i dubbel

bemärkelse.

På en liten väg vid ett mörkt hörn av Dalby

söderskog, med hela Lund glittrande på

slätten framför sig släppte vi av dem med

två kartor.

De var ganska lättade för i bilen hade vi

berättat att dom skulle sjunga karaoke

offentligt i centrala Lund.

Nåväl, det fanns ett kryss på den ena

kartan och dit skulle Carl och Petra ta sig.

Vi tog deras packning och lämnade dem

ensamma med en fotogenlykta. Som

fullfjädrade scouter och duktiga oriente-

rare tog det dem inte så lång stund att ta

sig till Dalby stenbrott. Där väntade vi

andra.

Efter kallt utrört potatismjölpulver att äta

var de blivande roverscouterna redo att ta

sig an ett flottbygge. För ute i stenbrottet

fanns nämligen en boj som skulle hämtas

in. Till sitt förfogande hade dom sex tjugo-

liters tunnor, en stor presenning och lite

snöre.

Efter lite räknande insåg man att 60 liter

luft var inte var tillräckligt för att hålla

flotte och scouter flytande utan det behöv-

des mer luft under presenningen.

Det första försöket till flytetyg var klart

efter två timmars intensivt byggande.

Tyvärr verkade inte resultatet särskilt

övertygande, så denna första version

förkastades snabbt.

En ny modell påbörjades utan tvekan. Men

efter ytterligare en timme när klockan

närmade sig halv tre på natten började vi

andra hjälpa till ganska mycket för att

kanske få sova en stund. Till slut blev

flotten klar och det blev en riktigt bra

sådan.

Nästa problem var att i vattnet fanns

tusentals kräftor och det var inte så kul att

hoppa i. Jag hade nog inte gjort det. Men

Petra och Carl hade inte mycket val.

Bojen blev hämtad och allt var klart för

själva invigningen.

Invigningen är hemlig och går inte att

skriva om här, men båda två blev invigda

och är nu välkomnade som fullvärdiga

medlemmar i RS Vickevire.

Ivarsson

Årets invigda i RS Vickevire
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Under ytan.

Ibland hör man från utomstående att scouterna är

mesigt och larvigt. Den 4 november var juniorerna,

patrullscouterna och RS iväg på Karlsrobadet i Eslöv

för att testa på hur det är att dyka med lufttuber.

Man undrar ju vad de som uttalar sig sysslar med på

sin fritid. Bestiger Mount Everest eller?

En som kämpar för att hålla näsan ovanför ytan

Anslagstavlan

Julfest 13/12.

Snart är det åter dags för julfest.

Tomten kommer med godsaker, Lucia

lyser upp mörkret, vi dansar kring

granen.

I år kommer det dessutom att bli ett

julspel. En klar karikatyr över vad som

händer med en almanacka under ett år.

Missa inte detta tillfälle att komma i

julstämning.

Redaktionen

Röjardag

Tycker ni inte att det ser extra trev-

ligt ut på scoutgården? Det tycker vi!

Det har nämligen varit röjardag.

Tack till alla ”röjare” som hjälpte till!

Efter röjandet varvade en del ner

med en ledarsamling.

En röjande Redaktion

Det har varit val i Sverige.

Om detta gör folk mer givmilda ställer vi oss

starkt frågande till men hur som helst gav

det oss en chans att samla in pengar till

scoutings biståndsarbete.

I år samsades vi om tiderna vid bössorna

med Röda korset. Vi och Röda korset är för

övrigt de enda som får lov att samla in

pengar vid vallokalerna. Så högt anseende

har scouter i Sveriges avlånga land. Det tål

att tänka på.

Vi lyckades samla in 1894 kronor av vilket

947 kronor går till scoutverksamheten.

Tack alla ni som ställde upp med er tid.

Det är för övrigt mycket trevligare att gå och

rösta när man vet att man möts av en trevlig

person i snygg blå skjorta och stilful slips.

Redaktionen

Tack för maten!

Flyinge Scoutkår riktar ett

varmt tack till Procordia

Food AB (Felix) för den

pytt-i-panna som vi fick till

vårt kårläger tidigare i höst.

Den smakade mycket bra

och gav energi till mer av

både lekar och allvar.

Kårstyrelsen
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