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Styrelsen för Knivsta Scoutkår av Svenska Scoutförbundet får härmed avge 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017. 

 

KÅRSTYRELSEN 

Styrelsen har under året bestått av: 

Ingela Marklund  ordförande 
Karin Stenborg  vice ordförande 
Mats Westerborn  kassör 
Niklas Wahlberg  ledamot 
Alicia Hübinette  ledamot 
Rickard Culander  ledamot 
Ellie Uggla   ungdomsledamot 

 

Styrelsen har under året haft  stycken protokollförda sammanträden och ett stort antal 
underhandskontakter, i huvudsak via mail.  

Revisorer har varit Cajsa Duganoff (ordinarie) och Maria Lindström Granevik (suppleant) 

Valberedning till 2017 år stämma är Johan Werner, Mikael Fridén och Sara Berglund. 

Niklas Wahlberg har varit Stugtomte och Materialförvaltare; Catharina (Kinna) Rehn har 
ansvarat för Scoutnet och kölistan; Henrik Svensson har organiserat försäljningen av 
Majblommor och Thomas Carlsson har skött alla inköp av scoutvaror, bl.a. skjortor, märken 
och varor till julförsäljningen. 
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MEDLEMMARNA 

Vid årsskiftet 2017/2018 hade kåren 159 medlemmar vilket är en ökning med 3 stycken 
jämfört med året innan. Det är fortfarande en jämn fördelning mellan åldersgrupperna och 
avhoppen är mycket få. Vid respektive årsskifte hade kåren följande avdelningar och 
medlemsfördelning: 

 

 Bäver Spårare 
Upptäck-

are 
Äventyr-

are 
Utman-

are 
Rover 

Ledare och 
funktionärer 

Totalt 

2015 5 20 17 24 33 12 23 134 

2016 17 23 24 34 28 12 23 161 

2017 11 22 22 27 24 22 36 164 

Ändring -6 -1 -2 -7 -3 +10 +13 +3 

 

Vi har en aning fler pojkar än flickor, men fördelningen mellan flickor och pojkar är ändå 
relativt jämn bland våra ungdomar. Fördelningen mellan flickor och pojkar såg ut så här vid 
årsskiftet 2017/2018: 

 

 Bäver Spårare Upptäckare Äventyrare Utmanare Totalt % 

Flickor 3 12 5 9 9 38 36% 

Pojkar 8 10 17 18 15 68 64% 

 

 Rover 
Ledare och 
funktionärer 

Totalt % 

Flickor 13 20 33 57% 

Pojkar 9 16 25 43% 
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KÅRENS GEMENSAMMA AKTIVITETER 

2017 – året kåren fyllde 50 år! 

 

Ledaruppstart  

Vi startade upp 2017 med att i januari ha en gemensam planering för alla ledare.  

Upplandskurserna  

Under första helgen i april deltog sex ledare på distriktets Upplandskurser på Wiks 
folkhögskola. Vi hade även en scout som var funktionär.  

Kårstämma  

Kårstämman 2017 hölls den 19 mars, i vår scoutstuga Lippinge – Ett gäng kårmedlemmar 
kom och det togs många bra beslut.  

Miniatyret och Upptäcktsresan  

Distriktets tävling för Spårare och Upptäckare gick av stapeln i Hågadalen en lördag i mitten 
av april. Patrull Björnarna från vårat duktiga Spårargäng tog hem förstapriset i Miniatyret!  

St. Georg  

Här gick startskottet för vårt 50-årsfirande. Årets St. Georg den 23 april firade vi i 
Staffansgården i år, detta med anledning av att det var här det en gång i tiden började för 
kåren. Ett väl genomtänkt program där både ledare och små-scouter bjöd på olika 
uppträdanden. På programmet stod även märkesutdelning och sång. Upptäckarscouterna 
spelade upp sketcher kring Scoutlagen, avgav scoutlöften och fick som bevis på detta ”Var 
Redo”-märket. Våra äventyrare genomförde en modern variant av St. Göran och draken, 
detta gjordes tillsammans med statister från utmanarna. Som avslutning bjöd våra utmanare 
på några ”tillbakablickar kring lägerelden”. Våra spårarledare hade fixat ”go-fika” och alla 
blev mätta och belåtna. Tyvärr verkade dagen krocka med andra händelser i Knivsta då 
deltagandet var ovanligt litet (men naggande gott)  

Valborg  

Scouterna gick traditionsenligt fackeltåg och tände Lions kase vid Valborgsfirandet vid 
Särstabadet. Uppslutningen var som vanligt mycket god och kasen brann snabbt. 

Fixardag i Lippinge 

En härlig uppslutning 
denna soliga kväll i maj. 
Det städades och fejades 
i alla vrår i vår scoutstuga. 
Våra tält fick nya snygga 
innehållsförteckningar där 
även info om hur tältet 
”mår” fanns med.  

En snygg scen sattes ihop 
nere vid vår lägerplats. 
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Sommarläger: 60 Degrees North  

Under några soliga dagar hade flera av de som inte skulle åka på Jamboree ett eget läger på 
Vässarö. Från Knivsta var vi 45 scouter, ledare och föräldrar. Där bjöds det på sedvanliga 
aktiviteter som samarbetsgläntan, optimistjollesegling och det fina trapper-spåret, men också 
på mer ovanliga aktiviteter som Bumperball och för de äldre scouterna en Vässarö-version 
av Room Escape. 
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Sommarläger: Jamboree17  

Äntligen var det dags 
igen för ett storläger 
på Scouternas egen 
lägerplats, Rinkaby, 
utanför Kristianstad. 
Efter alla fina minnen 
från Scout 2001, 
Jingiijamboree och 
WSJ tyckte vi att våra 
nuvarande scouter 
bara måste få 
uppleva känslan av 
att mängder av 
scouter på samma 
äng. Så vi hyrde en 
buss för knappt 60 
scouter, packade en 
släpkärra och drog till 
Skåne tillsammans 
med över 11.000 
andra glada scouter. 

 

Och det blev häftigt! Att få uppleva hur man 
förvandlar en tom äng till en hel liten stad med 
vägar, torg och bostäder (tält) och matplatser 
för tusentals personer - och sedan åter till en 
äng igen efter ed dryg vecka, det är helt enkelt 
mäktigt. Scouterna hade en eller två, oftast 
välplanerade och genomtänkta,  
huvudaktiviteter varje dag. Det kunde handla 
om att klura sig fram i en jättelabyrint, förbättra 
världen, testa ihopsurrade tivoliaktiviteter och 
jobba med fördomar och kroppsuppfattning i 
”Free Being Me”. Ville man ha mer att göra på 
sin lediga tid fanns det gott om lekar, spel och 
hantverksaktiviteter att söka sig till. Eller så 
hängde man med gamla och nya kompisar i 
någon grannby eller i de åldersavstämda 
caféerna i respektive avdelnings-hubb. 

Några kvällar var det små eller stora lägerbål, 
som mer var av typen scenshower. Och sista 
kvällen var naturligtvis kungen där, talade och 
körde raketen, innan alla dansade loss i 
nattmörkret till en häftig DJ-show. 

 

Som vanligt fick vi ledare inspiration till nya aktiviteter och scouterna fick nya vänner och nya 
intryck av att vi är en del av en stor, skön ungdomsrörelse. 
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Avslutningsshowen på Jamboree17 

 

 

Kanotkurs 

I början av september gick några av ledarna en mycket bra halvdagskurs i att paddla 
kanadensare. 

 Kursen leddes av Curt 
från friluftsfrämjandet 
som hade många års 
erfarenhet av att lära ut 
paddling, inte minst till 
barn och ungdomar.  

Vi fick med oss många 
användbara tips om 
bland annat J-tag och 
korstag, hur man kan ta 
styrtag fastän man sitter 
fram, och till sist - hur 
man kan tömma en kanot 
på vatten utan att behöva 
gå iland. 
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Grattis på oss – 50 år  

 

Den 24 september hade vi stort firande ute i Lippinge. Grannar och distriktet var också 
inbjudna. Vi hade fantastisk tur med vädret. Det åts hajkbomber och krabbelurer, fikades och 
pratades minnen. Tipspromenad om vår historia som gav en fin pins som pris. Man kunde 
flanera runt i tältets historia – från Gilwell till Larven och mer moderna patrulltält.  

Ledarrekrytering 

I augusti hade vår ordförande ett möte med de föräldrar som har barn i kö hos oss. Detta för 
att berätta om oss, scouterna och vår verksamhet. En lyckad kväll. Vi fick 4 nya ledare. 

Luffarhajken  

På Luffarhajken i oktober representerades kåren av två utmanarlag och ett Roverlag. 
Roverlaget kom på en hedrande tredjeplats. Nästa år tar vi dom! 

Distriktsstämman  

Den 26 mars var det distriktsstämma. Vi var två deltagare med från Knivsta i år.  
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Ledarmiddagen  

Ledarmiddagen hölls hemma hos Mats den 24 november och var som vanligt välbesökt och 
uppskattad. Kåren stod för råvaror som ledarna tillsammans lagade till och bjöd sig själva 
och sina respektive på.  

Kårdiscot  

Ett väl genomfört kårdisco i november ordnades som vanligt av Äventyrarna. Tema: Skräck.  

Jul i Knivsta  

Även i år var det på eftermiddagen och korven gick åt i full fart, vi fick handla in mer flera 
gånger under eftermiddagen! Så uppskattat med oss på torget som levererar korvar i 
massor. God hjälp fick vi av många härliga scouter.  

Julbadet  

Julbadet är numera en tradition och den 17 december disponerade vi badhuset själva under 
några timmar. Mätta, rena och glada avslutade vi verksamhetsåret 2017 med bus i badet. 

 

 

LIPPINGE 

 

Lippinge fortsätter att vara navet i scoutkårens verksamhet. Det mesta av avdelningarnas 
aktiviteter genomförs i Lippinge, både inomhus i vår rymliga scoutstuga och utomhus på den 
stora gräsplanen eller i det lilla skogspartiet. Flera hajker genomförs varje år med 
övernattning både inomhus och utomhus i tält eller stockvindskydd. Nicke Wahlberg är vår 
Hustomte. 

I år har vi inte gjort några stora reparationer eller nybyggen. Värmepumpen har fått lite 
omvårdnad så den fortsätter att ge oss skön värme under kalla kvällar. Vi har även köpt in 
två rejäla bord med bänkar för utomhusbruk, så vi slipper bära ut inneborden när vi t.ex. ska 
skära och hacka mat utomhus. 
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SCOUTAVDELNINGARNA 

Bäverscouter 

Våren 2017 

Ledare: Carina Westerdahl, Pernille Etterlin, Susanne Huong 
Lauri 

Denna termin hade vi tema Skapa för att kunna få märket 
Skapa. Förutom att skapa matpåsar (som man kan ha med på 
läger och hajker) så skapade vi personliga handdukar, vi 
skapade påskhönor med hjälp av papier maché, ballonger och 
fjädrar samt att vi skapade god stämning.  

Vi firade St. Georg och hade lägerbål med Spårarna. Vi tränade på att gå med facklor inför 
Valborg och sist men inte minst hade vi hajk ute i Lippinge då vi gjorde hajkbomber och 
sjöng vid elden. 

Hösten 2017 

Ledare: Carina Westerdahl, Åsa Lahger 

På hösten lärde vi oss om allemansrätten och framförallt om Hitta Vilse- vad gör man om 
man går vilse? Vi grillade bullar, syntes mer eller mindre med och utan reflexer, lärde oss 
vad vi gör om olyckan är framme. Vi samarbetade och hann med både Scoutdisco och 
lägerbål med Spårarna innan det var Julbad.  

 

Spårarscouter 

Våren 2017 

Ledare: Kinna Rehn, Sara Berglund, Marcus Burmeister, Patricia Eckerdahl, Rickard 
Culander, Marika Ileskog och Tobias Öhlund 

Vi började året i februari med mys och lite lekar, följt av demokrati- och lite föreningskunskap. 
Ett par motioner togs fram av scouterna. Därefter var det dags att ta oss vatten över huvudet 
och de scouter som vill kunde ta simbevis när vi var på Hälsohuset och badade. Vi har pratat 
om hur fotogenlyktor fungerar, lärt oss mer om knopar samt hur man kan använda karta och 
kompass, lagat mat över eld och sålt majblommor. I mitten av maj hade vi en fixarhajk där vi 
bland annat byggde en ny dubbelgunga och balansgång. Terminen avslutades med 
geocaching- och skattjaktletande.  

Hösten 2017 

Ledare: Pernille Etterlin, Patricia Eckerdahl, Rickard Culander, Marcus Burmeister, Sofia 
Wallenberg, Malin Lövros och Lars Vikberg. 

Terminen för Spårarscouterna började 12 september med massa lekar och annat där vi lärde 
känna nya och gamla scouter och ledare. Troligen rekord i antal spårarledare med 
inledningsvis åtta ledare… Under hösten fortsatte vi med lekar, lagade mat på stormkök och 
scouterna fick försöka göra upp eld (utan att elda upp sig själva eller någon kamrat). Det 
pysslades och hantverkades en del också där bland annat lädersöljor och makramé 
tillverkades. 

Lördag den 21 oktober hade vi en kortare hajk där vi gick från Ängby park till Scoutstugan 
med matlagning mitt i skogen. Framme i Lippinge var vi för första gången med på JOTI där 
spårarscouterna kunde prata och chatta med scouter från hela världen. Det pratades 
exempelvis med scouter från både Danmark och Australien. Vi hade anrop KnivstaScout och 
JID kod: 5SE14O. Terminen avslutades i december med godisfabrik inför Jul i Knivsta och 
det blev faktiskt en del godis kvar till försäljning. 
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Upptäckarscouter 

Våren 2017 

Ledare: Andreas Pettersson, Anita Nilsson, Anna Straubes, Daniel Nilsson, Martin Ljungdal, 
Mats Westerborn och Åsa Lahger. Joel Bramsgård hjälpte till på hajker. Alicia Hübinette och 
Viola Forkman var mycket uppskattade som ungdomsledare. 

Under våra måndagar testade vi skicka meddelanden med 
morsealfabetet, lärde oss om natur och sjukvård, eldade (både 
enkelt och mer avancerat –fast det var ganska svårt att tända 
med eldstål) och övade oss i både demokrati och samarbete. 
Inför Upptäcktsresan körde vi Speedscouting med 
snabbrepetition av en massa kunskaper och färdigheter. Som 
vanligt arbetade vi med Lag och Löfte och de som var med på 
St. Georg kunde avlägga Scoutlöftet och få sitt ”Var Redo”-
märke. En vårmåndag var vi vid elljusspåret och hade 
godisorientering (vi lärde oss att läsa och använda karta). 

Två hajker har vi haft. På Filmhajken skapade vi tre filmer: 
”Mordet på Kim”, ”Välkommen hem” samt Action i Lippinge 2”.  

 

I slutet av maj hade vi Paddelhajk och nu var det dags för Kolarmoraån (igen). Vi hade bara 
en vältning och det var under lekpaddlingen på kvällen. Scouterna lyckade få upp några 
fiskar som grillades över öppen eld på kvällen. Och så grillade vi marshmallows också – det 
var nog faktiskt lite mer populärt… 

Avslutningsmåndagen hade vi ett mysigt lägerbål vid den nybyggda scenen vid 
lägerbålsplatsen i Lippinge. 

 

Hösten 2017 

Ledare: Kinna Rehn, Sara Berglund, Tobias Öhlund, 
Martin Ljungdal, Maria Granevik Lindström, Anita Nilsson 
och Sigrid Granath 

Under höstterminen med Upptäckarscouterna bjöd varje 
möte på en scoutlag och en vikingalek! Vi drog kavle, 
kastade treboll och lekte hornaskinnleikr så leran stänkte!  

Våra möten kretsade mycket kring de intressemärken 
som scouterna själva valt att jobba med. Varje scout hade 

valt två av märkena Elda, Hjälpa, 
Skapa, Mattvåan och Bygga och vi 

hade möten med aktiviteter som 
passade alla dessa. Vi hade också 
en intressehajk där vi fick möjlighet 
att fördjupa oss lite extra i varje 
område!  

 

Förutom det så blev det såklart övningar inför 
bevismärken, och till scouternas förtjusning kom Mats 
på besök och höll i den traditionella tårtmåndagen! 
Terminen avslutades med att vi sålde vår egenhändigt 
tillverkade "varm choklad på pinne" på julmarknaden, 
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och såklart var med på julbadet. 

Äventyrarscouter 

Våren 2017 

Ledare: Johan Werner, Mikael Fridén, Susanne Berglund, Nicklas Wahlberg, Ingela 
Marklund och Annika Broberg 

På terminens andra möte grillade vi korv vid 
Särstabadet, och några tappra scouter åkte 
även pulka. Vi utförde även aktiviteten ”Free 
Being Me”. I år var vi iväg till Rimbo och 
sålde Majblommor, vilket gick väldigt bra då 
det inte fanns några andra försäljare där. På 
Sankt Georgsdagen spelade vi upp 
berättelsen om Sankt Göran och draken, 
som i år var en stumteater. Vi återvände 
sedan till Särstabadet för att vara med och 
tända majbrasan. Sedan var det hajkdags, med först paddelhajk och sedan Smugglarhajk. 
Tredjeårsäventyrarna var också med och hjälpte till vid Birdie dagen innan Smugglarhajken, 
så vissa fick en intensiv helg. Även lägret blev intensivt, även fast det fanns luckor i 
programmet fanns det många andra scouter att träffa och lära känna. 

 

 

 

 

 

 

 

Hösten 2017 

Ledare: Mikael Fridén, Susanne Berglund, Ingela Marklund, Annika Broberg, Anna Straube, 
Andreas Pettersson, Daniel Nilsson och Lene Weinberg. 

Under hösten har vi deltagit i Hösthornet och träffat scouter från övriga distriktet. Som 
tidigare år har vi även ordnat disco för hela scoutkåren. Andra återkommande aktivitet är 
LAN-hajken, där matlagningen i år 
var utomhus, samt att hjälpa till i 
caféet vid Lions konstutställning. Vi 
har haft ett möte där ena halvan av 
avdelningen har lagat mat och den 
andra halvan har eldat och haft 
lägerbål, och sedan ett möte där 
grupperna bytte och fick göra den 
andra aktiviteten. Slutligen har vi 
varit vid julförsäljningen i Knivsta 
centrum och kårens årliga julbad. 

Patrullernas verksamhetsberättelser 

Doppingen: Vi har eldat, lagat mat, varit på tävling, hajk och läger och fixat kårdiscot. 

Korparna: Vi har eldat och lagat mat. Vi har även varit tävling, läger och hajk samt ordnat 
kårdisco. 

Hökarna: Under 2017 har vi lagat mat, eldat, haft LAN-hajk och sjukvård, sålt Majblommor, 
deltagit i Sankts Georgs-firandet, övat knopar och haft hantverk. 
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Anden: Vi har lagat mat, eldat, knutit knopar, haft demokratimöte, planerat och haft hajker. 

En hälsning från vårt utmanarlag - Findus 

Ledare: Våren: Anna Mattson och Christoffer Stenborg  Hösten: Ellie Uggla och Veronica 
Stenborg med stöd av Nicke Wahlberg, Johan Werner och Karin Stenborg 

 

Vi startade året med att skapa en liten filmsnutt åt 
en scoutkår i USA. Scoutskjorta på och jösses så 
samstämmiga vi var. Vi läste in en hälsning på 
engelska och avslutade med vårt kårrop. Michael 
blev så glad, han har scoutvänner i hela världen 
och han hade fått jättemånga scouter att skicka 
sina unika hälsningar. Samma kväll stöpte vi även 
ljus. 

 

Kan man poppa popcorn på en murrika? Ja det 
testade självklart Findus och visst kunde man det, det 
var dock svårt att hinna med och fånga dem när de 
väl började poppa. 

Vi har fixat fantastiska semlor, vi har berikat 
Lippingesnön med en massa morötter. Tanken var att 
det skulle bli näsor på snögubbar men man kan sätta 
näsor på det mesta.  

I slutet på april for vi två patruller och genomförde 
Tunnelbanejakten i Stockholm, ett arrangemang av 
ekumenia-scouter. Det var omkring 20 lag i 
vuxenklassen och kanske 30 lag i ungdomsklassen 
och dagen bjöd på ganska fint väder. Vi hade jättekul 
och som grädden på moset så placerade sig vårt 
vuxenlag på en hedrande 5:e plats.  

En onsdag i april brände det till på riktigt. Vi tillbringade kvällen på Knivstas brandstation och 
fick inte bara en föreläsning utan vi fick släcka både ”dockor” och möbler. Fast man nästan är 
vuxen så blev det jubel när brandbilen rullade ut och vi klämde in oss i hytten. 

Lippinge gjordes även en kväll om till en olycksplats och både chockade och skadade 
Findusar fick professionell hjälp av sina patrullkompisar.  

 

Slanförrådet 
behövdes fyllas 
på och visst 
ställer Findus 
upp! En hel dag 
högg vi och 
släpade nya 
fina slanor. Nu 
är de parkerade 
kring 
vedförrådet i 
olika längder. 
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På "To be or not to be"-kvällen var tanken att vi skulle skapa 
masker, men varför lär man sig aldrig… med Findus blir det 
aldrig som man tänkt sig. Snygga ”tummen-upp” figurer blev 
det. 

Kristiflygare-helgen tillbringade vi som många år tidigare på 
Birdie. Många pantburkar blev det (27 säckar) och väldigt 
många mil med tejp. 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaren och lägret på ängarna i Rinkaby var över och det var dags att starta upp en helt 
ny avdelning. Våra stora Findusar har nu gått vidare och blivit Rovers, våra nya invigdes lite 
på lägret men nu även i EDA. Självklart fixades det med pannkaks-tårta och lekar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 års luffarhajk – ja vad ska 
man säga… vi var bäst helt 
enkelt!  

För bra för regelverket till och 
med. 
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Matlagnings-skills som ingen trodde fanns och med ett glatt humör så sattes stekspaden i en 
mystery-box. Att förrätt, varmrätt och efterrätt skulle innehålla rödbetor gjorde det hela lite 
svårare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Tanke-
Eftertanke-
Omtanke" – en 
härlig kväll med 
tänkvärda ord 
längs ett 
ljusspår. Sedan 
myz i stugan där 
endast 
värmeljusens 
sken lyste upp.  

 

 Vi har självklart också gjort ingenting och ätit massor med pop-
corn. Vi har lärt oss att morse inte alltid är helt enkelt.  

På vår marzipankväll så gjorde vi marsipantomtar som kunde 
sälja på Jul i Knivsta.  

Som vanligt så 
var vi avdelningen 
som höll på längst 
– bara några 
dagar innan jul 
valde vi att tacka 
för detta år med 
julklappsbyten 
och dans kring 
vår Findusgran 



 

16 (16) 
 

Roverscouter 

I år har Kåren för första gången (åtminstone på väldigt länge) fått ett eget Roverlag. 

I Augusti under Jamboree17 bestämde vi att Knivsta scoutkår skulle få det den länge saknat 
nämligen ett Roverlag. Den 3 september började vi med vårt första möte tillsammans och 
planeringen inför den fjällvandring vi hoppas på att kunna genomföra sommaren 2018. Under 
hösten träffades vi i stugan två gånger i månaden och planerade var vi ville vandra, hur vi 
skulle gör med patruller, packning och budget.  

Höstens möten gick till mestadels åt till att planera inför vår drömvandring till Helags! Vi 
tittade på sträckor av Upplands-leden som vi kunde prova vandra under våren 2018 och 
ställen vi kan övernatta på. Vi har pratat med andra som tidigare har gjort en 
Helagsvandring, om erfarenheter och tips. 

 

Vårt drömmål: Helags 

 

Men vi har också gjort annat som att laga 
hajkbomber och pinnbröd en kväll. Vår lag kom 
på tredje plats i vuxenklassen på Luffarhajken. Vi 
har spelat kort och hjälpt till att städa stugan inför 
50 års-firandet. Vi planerade och genomförde en 
kväll med eldtema till Upptäckarna. Vi har också 
spånat idéer på maskot och överraskningar till 
nästkommande år.   

Många skratt och drömmar har vi i alla fall haft 
under detta år! 

 

 

Tredje plats i Luffarhajken 

 

 

För Knivsta Scoutkår, Knivsta 4 mars 2018 

 

 

Ingela Marklund    Karin Stenborg 
Kårordförande    vice Kårordförande 


