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Verksamhetsberättelse 2018 

Knivsta Scoutkår 
 

Styrelsen för Knivsta Scoutkår, Scouterna får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018.  

KÅRSTYRELSEN  
Styrelsen har under året bestått av:  

Ingela Marklund   ordförande Karin Stenborg   vice ordförande  

Mats Westerborn   kassör Nicklas Wahlberg   ledamot  

Julia Gillberg  ledamot Håkan Rehn  ledamot 

Alicia Hübinette   ledamot Ellie Uggla    ungdomsledamot  

Rickard Culander   ledamot (tom aug 2019) 

 

Styrelsen har under året haft 6 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 2018 år stämma Sussie Berglund och Maria Lindström Granevik. 

 Niklas Wahlberg har varit Stugtomte och Materialförvaltare; Catharina (Kinna) Rehn har ansvarat för Scoutnet 

och kölistan; Johan Werner har fixat med nycklar och annat kopplat till Lippinge. Henrik Svensson har 

organiserat försäljningen av Majblommor och Thomas Carlsson och Karin Stenborg har skött alla inköp av 

scoutvaror, bl.a. skjortor, märken och varor till julförsäljningen.    

MEDLEMMARNA  
Vid årsskiftet 2018/2019 hade kåren 154 medlemmar vilket är en minskning med 10 medlemmar. Minskningen 

är i spårare, äventyrare och rover. Vid respektive årsskifte hade kåren följande avdelningar och 

medlemsfördelning:  

 Bäver Spårare Upptäckare Äventyrare Utmanare 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 

2018 18 16 22 22 24 16 36 154 

Ändring +7 -6 0 -5 0 -6 0 -10 

 

Vi har en aning fler pojkar än flickor. Liknande fördelning var det förra året också. Fördelningen mellan flickor 

och pojkar såg ut så här vid årsskiftet 2018/2019: 

  Bäver Spårare Upptäckare Äventyrare Utmanare Totalt % 

Flickor 8 6 8 9 7 38 37% 

Pojkar 10 10 14 13 17 64 63% 

 

Vi har fler kvinnor i åldersgruppen Rover och Ledare & funktionärer. 

  Rover Ledare & 
Funktionärer 

Totalt % 

Kvinnor 11 19 30 58% 

Män 5 17 22 42% 
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KÅRENS GEMENSAMMA AKTIVITETER 2018   

Ledaruppstart   

Vi startade upp 2018 med att i januari ha en gemensam planering för alla ledare.   

Utbildning och upplandskurserna  

Under året har vår ledare Karin gått TreklöverGilwell-utbildningen. Tyvärr blev Upplandskurserna inställda 

under 2018.  

Kårstämman 

Kårstämman 2018 hölls den 4 mars, i vår scoutstuga Lippinge – Ett gäng kårmedlemmar kom och det togs 

många bra beslut, budget togs och motioner besvarades.   

St. Georg   

Den 23 april innehöll programmet märkesutdelning och sång. I år var vi i Tiliasalen i kommunhuset. 

Upptäckarscouterna spelade upp sketcher kring Scoutlagen, avgav scoutlöften och fick som bevis på detta ”Var 

Redo”-märket. Det var även flera äldre scouter och ledare som tog ”Var Redo”-märket. Våra äventyrare 

genomförde en modern variant av St. Göran och draken, detta gjordes tillsammans med statister från 

utmanarna. Våra spårarledare hade fixat ”go-fika” och alla blev mätta och belåtna.  En bra uppslutning från 

kårmedlemmar.   

Valborg   

Scouterna gick traditionsenligt fackeltåg och tände Lions kase vid 

Valborgsfirandet vid Särstabadet. Uppslutningen var som vanligt 

mycket god och kasen brann snabbt. För första gången delades det 

ut ett märke till alla som var med i fackeltåget. Kåren har tagit fram 

4 märken som består av en eld i mitten och olika färger runt elden. 

Första märket som delades ut 2018 har blå ram. 

 

 

Miniatyret Upptäcksresan    

21 april, en solig dag, samlades 29 patruller 

till miniatyret och 25 patruller till 

Upptäcksresan på Stenevi IP i Långhundra 

straxt utanför Knivsta. Vi som arrangörer är 

väldigt nöjda med hela arrangemanget, om 

man förbereder sig noga och planerar allt så 

flyter själva dagen på utan hinder.  Ett extra 

tack vill vi skicka till våra fantastiska 

Utmanare och vårt härliga Rovergäng som 

mangrant ställde upp som funktionärer. 

Nytt för i år var att man rapporterade in alla 

resultat digitalt och vi kunde på så sätt 

undvika en långdragen avslutning. Vi kunde 

hålla tiden bra och alla deltagare var 

supernöjda. Ett stort grattis till våra 

upptäckare som fick en hedrande 

tredjeplats. 
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Distriktsstämman   

Distriktsstämman kunde först genomföras i början av juni, då den första stämman inte var kallad i behörig 

ordning. Ny styrelse valdes och verksamheten startades upp. Knivsta var representerade vid båda tillfällena. 

Lippinge 

Fixardag i Lippinge. Det städades och fejades i alla vrår i vår scoutstuga.  

Sommarläger Knifur 2018 

I år åkte vi till västkusten – Kragenäs. 

Temat handlar om pirater. Lägertiderna 

var den 29 juli till 5 augusti för upptäckare 

och äldre och för bäver och spårare var 

lägertiden 1 augusti till 5 augusti. Dagarna 

innan lägret skulle starta infördes totalt 

eldningsförbud i stora delar av Sverige. 

Kragenäs löste det hela genom att vi fick 

laga mat i en stor bod där brandförsvaret 

godkände hantering av gas. Detta ledde till 

ett intensivt och ganska arbetsamt läger 

för ledarna eftersom vi fick kort tid kring 

matlagning. Vi kunde inte använda oss av 

Heta Greta, vi fick koka upp vatten när 

inte matlagning skedde i boden. Många 

turer blev det med varmt vatten för 

diskning mellan boden och lägerplatsen. 

Tur att några av ledarna är morgonpigga. 

Tillsammans med alla andra kårer hade vi 

eldvakt under nätterna. Vår äng var bra 

och våra grannar var bl.a Enköping 

scoutkår. 

 

Lägerbål ihop med Enköpings scoutkår.  

Många härliga sånger och uppträdande.  

Allt hölls ihop av Sofia och Rikard 

 

 

Våra äventyrare och utmanare vill alla vara på den rosa säcken! 

 

 

Kragenäs bjöd på många härliga aktiviteter, krabbfiske, 

täljstenstäljning, samarbetsövningar, kanotturer med teknikpass 

med mera. Ett rejält åskväder fick vi också under lägervistelsen. 

Vi var 60 scouter och scoutledare som var på plats under 

lägerveckan. 
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Ledarrekrytering och upptakt 

I augusti hade vår ordförande och några ledare ett möte med de föräldrar som har barn i kö hos oss och har 

angett att de kan tänkas sig att bidra med något i kåren. Detta för att berätta om oss, scouterna och vår 

verksamhet. En lyckad kväll. Vi fick några nya ledare.  

Vi startade höstens termin med en gemensam planeringseftermiddag i Lippinge. Vi startade med att laga mat 

tillsammans. 

 

Luffarhajken   

På Luffarhajken i år deltog kåren med två 

utmanarlag och ett vuxenlag. Almtuna 

scoutkår genomförde en kamratlig och på alla 

sätt mycket trevlig tävling och de hade en 

lagom tävlingskänsla genom hela tävlingen. 

Knivsta hade som vanligt satsat på att ha det 

lite extra lyxigt när det gäller maten och hade 

blanda annat chokladfondue på kvällen. Ett 

extra grattis till Findus Jr som tog hem en av 

pallplatserna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokratijamboree 

Vi hade två ombud på jamboreen och fyra scouter som deltog i alla aktiviteter som genomfördes. Många kloka 

beslut togs under dagarna. Våra scouter var nöjda med arrangemanget.  
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Ledarmiddagen   

Ledarmiddagen hölls hemma hos Karin den 8 november och var som vanligt 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: Film. Äventyrarna 

planerade och genomförde ett bra kårdisco. Brandvarnarna gick igång då ledarna brände lite popcorn…  

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. Utmanarna fixade hela 

planeringen och genomförande. Flera nya inslag av aktiviteter bland annat tävling(h)jul. God hjälp fick vi av 

många härliga scouter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julbadet   

Julbadet är numera en tradition och den 15 december disponerade vi badhuset själva under några timmar. 

Mätta, rena och glada avslutade vi verksamhetsåret 2018 med bus i badet. Ledaren Maria G L fixade och 

utmanarna hade ett litet uppträdande. Ca 70 besökande. 

Scoutnet och kommunikation 

Under året har vi arbetat med vårt medlemsregister och GDPR-säkrat våra processer.  Vi har startat upp en 

Facebooksida där scouter och föräldrar kan vara med. Namnet är Knivsta Scoutkår. Syftet med sidan är att 

förmedla information om vår verksamhet och till exempel tid när bussen kommer hem från lägret. 

Möten med Kommunen och föreningsrådet 

Under året har vi haft flera möten med kommunen kring vår verksamhet. Vi har deltagit i arbetet med att ta 

fram kommunens nya Kultur- och fritidspolitiska program – I Knivsta kan du vara, verka och växa. Vi har också 

varit med i att första steg i utvecklingen av Kölängen (fotbollsplaner med mera) och det arbete som sker där. 

Där lyfte vi upp behov av eldplats, vindskydd, kanot-illäggnings-platser med mera. 
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VÅRA FANTASTISKA SCOUTAVDELNINGAR 

Bäverscouter 2018 

Våren 2018 
Ledare: Carina Westerdahl, Maria Mattsson, Åsa Lagher 
 
Under vårterminen har vi jobbat mycket med elden och hur den beter sig. Vi har lärt oss tända tändstickor, hur 
olika material brinner och hantera facklor tillsammans med spårarna. Vi har också lärt oss laga enklare mat 
över elden och samarbeta. Vårterminen avslutades med en hajk i Lippinge där alla sov i tält.  

 
Hösten 2018  
Ledare: Carina Westerdahl, Maria Mattsson Sofia 
Werner 
Under höstterminen har vi lärt oss vad man gör när 
man går vilse och hur bra man syns med eller utan 
reflexer. Vi har också gjort egna matpåsar, tittat på 
växterna som finns i Lippinge och lärt oss om 
allemansrätten. Tillsammans med spårarna hade vi ett 
livat lägerbål. Innan det avslutande julbadet bakade vi 
pepparkakor och tände tändstickor.  
 
 

 

Spårarscouter 2018 

Våren 2018 hade vi 20 Spårarscouter och 6 ledare (Patricia, Petra, Sofia, Richard, Pernille och Lars). Våren 

fortlöpte med exempelvis det årliga demokratimötet, bad på Hälsohuset, chiffer, sjukvård, allemansrätt, 

försäljning av Majblommor och märkestagning av simbevis, klura, plåstra, vara ute –skogen, matettan, brinna 

alt. elda och första repmärket.  

En av vårens höjdpunkter är givetvis att tända Majbrasan.  
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Vi fick även till en uppskattad paddelhajk i Valloxen, med övernattning i Lippinge. Det var otroligt kallt den 

natten och jag tror alla frös men höll ändå humöret uppe, alltid en rolig erfarenhet att sova i tält!  

 

 

 

 

 

 

 

Under sommarens läger på Kragenäs deltog 8 Spårare, 4 Spårarledare (Richard, Pernille, Petra och Sofia) och 2 

ledarbarn (Svante och Clara). Flera av aktiviteterna gick ut på att lära känna livet i havet. Scouterna fick prova 

på att fiska krabbor och att undersöka andra djur i vattnet. En av dagarna gick spårarna en hinderbana som var 

väldigt uppskattad. De fick även en skogsvandring med olika samarbetsövningar som skulle genomföras. Sedan 

fick de prova på att skjuta pilbåge något som många tyckte var väldigt spännande. Två lägerbål hann vi med 

och disco och musikquiz. Tack vare den varma sommaren så inbjöd havet till mycket bad, även om vissa barn 

tyckte att det var lite läskigt med både krabbor och brännmaneter. Vi blev bjudna på lunch hemma hos Tims 

morfar en dag då det bjöds på hamburgare med glass till efterrätt. Det var väldigt uppskattat. Lägret 

avslutades med jakten på piratskatten där alla scouter i olika åldrar fick hjälpas åt att leta. 

    

Upptäckarscouter 2018 

Våren 2018 hade vi 21 upptäckarscouter och åtta upptäckarledare (Kinna, Sara, Tobias, Maria, Martin, Anita 

och Sigrid) 

Som upptäckarscout kan man ta Var redo-märket på St Georg så därför handlade våren mycket om våra 

scoutlagar.  I slutet på ett av våra möten blev det snöbollskastning och vi kunde tillämpa mycket av scoutlagen 

och prata om respekten för varandra. 

Resten av terminen, hann vi förutom scoutlagarna, skapa sketcher om dessa men också ta hand om 

scoutledare som (i utbildningssyfte) skadade sig/insjuknade på olika sätt. Vi laga mat över öppen eld och på 

stormkök och hann även ta bevismärken för kniv, yxa, och såg. 

Vi hade dessutom  två hajker – en spelhajk i mars där det spelades många olika typer av brädspel och byggdes 

snöbivack dess emellan och en paddelhajk utåt Rådmansö där vi fick njuta av både fantastiskt väder och varmt 

badvatten. 
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På sommarlägret deltog åtta upptäckare och tre upptäckarledare och fick prova på många roliga aktiviteter i 

Kragenäs, som t.ex. pilbågsskytte och att tälja i täljsten. Där lärde vi oss också att trådar från brännmaneter 

kan tas bort med… silvertejp! Roligt var att sandslottstävlingen på temat ”berömda byggnader” vanns av 

upptäckarna som i samlad trupp byggde ett landskap från Lord of the Rings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När höstterminen började blev vi 23 upptäckarscouter och 7 ledare (Kinna, Sara och Tobias var kvar från våren 

och Sofia, Petra, Pernille och Lars som tidigare varit spårarledare tillkom). 

Scouterna fick välja vilka två intressemärken de ville jobba med under det kommande scoutåret, och valde då 

Mattvåan(10 st), Finna(11 st) , Elda(9 st), Hjälpa(7 st), Bygga(6 st) och Skapa(3 st). På hösten hade vi aktiviteter 

knutna till dessa märken och också en ”intressehajk” där alla fick lite extra tid att syssla med sina 

intressemärken. Alla scouterna fick också en lägerbålsfilt i ull (tack Brandkåren Attunda!) att kanta med 

langettsöm och sätta fast sina skapelser på. Till julmarknaden valde vi att göra ”varm choklad på pinne” som vi 

sålde tillsammans med en kopp varm mjölk att smälta dem i. 

 

Äventyrarscouter 2018 

Våren - Ledare under våren har varit Mikael Fridén, Susanne Berglund, Ingela Marklund Annika 

Broberg, Anna Straube, Andreas Pettersson, Daniel Nilsson och Lene Weinberg.  

Vårterminen startade i matens tecken, med semmelbakning i Lippinge och sedan korvgrillning i 

Särsta. Den fortsatte i spelens tecken, med först brädspelskväll och sedan quizkväll. Liksom förra året 

åkte vi till Rimbo för att sälja majblommor. Efter att ha spelat upp pjäsen om S:t Göran och draken vid 

kårens S:t Georgsfirande bar vägen tillbaka till Särsta för att tända majbrasan på Valborgsmässoafton. 

Vi har deltagit i äventyrshajken, distriktets stora hajk för alla äventyrare (och i år även utmanare).  
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Vi hann återvända till Särsta ytterligare en gång, för att paddla kanot där vi fick en demonstration av 

vikten av att sitta stilla i kanoten och vad som kan hända om man inte gör det. Höjdpunkten för 

terminen var som vanligt lägret, Knifur i Kragenäs nere på västkusten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hösten - Ledare under hösten har varit 

Mikael Fridén, Maria Granevik-

Lindström, Susanne Berglund och Karin 

Stenborg. Terminen började med att 

planera och öva inför Hösthornet, 

distriktets stora tävling för alla 

äventyrarscouter, men innan själva 

evenemanget hann vi även med ett 

matlagningsmöte. Därefter stod eldning 

på schemat, följt av att träna hjärt-lung-

räddning. Sedan bar det iväg till 

Hågadalen för eldshow och 

lyktvandring, bägge var otroligt häftiga. 

Vi ordnade även i år ett disco för hela 

kåren, i år var temat film. Andra 

återkommande aktiviteter var LAN-hajk 

och att delta i kårens julbad. 
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Patrullernas verksamhetsberättelser 

Anden - Vi lagade mat på stormkök, eldade, paddlade kanot, täljde, gjorde gemenskapsövningar, 

hantverk och knopar. Vi ordnade scoutdisco och var med på julmarknaden, julbadet och 

sommarlägret. 

Hökarna - Vi har eldat, lagat mat och bakat, sålt majblommor och gått ljusvandring. Vi har haft både 

LAN-hajk och deltagit i den distriktsgemensamma hajken, samt varit med på de kårgemensamma 

aktiviteterna julmarknad, julbad, majbrasetändning och läger. 

Korparna - Vi har lagat mat, eldat, gått lyktvandring, bakat, pysslat, sålt majblommor, spelat spel och 

lekt. Vi ordnade disco och var med på de kårgemensamma aktiviteterna julbad, Sankt Georgsfirande, 

majbrasetändning och läger. 

Måsarna - Vi har eldat, lagat mat, gått lyktvandring i Hågadalen, pysslat, tagit yx- och sågbevis, gjort 

klart våra lägerbålsfiltar, samt varit med på LAN-hajken och Hösthornet. 

 

 

Utmanarscouter 2018 

En hälsning från vårt utmanarlag - Findus 

Ledare: Ellie Uggla och Veronica Stenborg med stöd av Nicke Wahlberg, Johan Werner och Karin Stenborg 
 
Vi startade året med att bygga pepparkakskreationer. Det blev allt från 
lastbil, bokhylla, helikopterkrasch till ett tempel. Mötet efter knäckte vi 
dessa kreationer men vi knäckte även terminens program. 
 
 
 

 
 

Hur fort tar en soffa eld som stått  
ute i regn och rusk i månader? 
 Jo det vet Findus…  

 
 
 
 
Vi har haft brädspelhajk med myz i kvadrat. Mitt i natten 
bakades det kakor!  
Vi hade en kul kväll där vi bakade semlor sammansatt 
med massor av knopar eller var det bara vanliga knutar 
tro?  
 
Terminen fortsatte med hemma-hos och Veronica bjöd in till pizza med chill. En onsdagskväll byggde vi alla 
”Hobo-stoves”. . En onsdag lämnade vi ledaransvaret till Nicke och då brann det för fullt… med fokus på att 
undvika ”Bränt barn luktar illa” så vart det en kul kväll med fackelkubb.  
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Vi har också nästan lyckats rena vatten, det gick si så där. I april ställde vi mangrant upp och hjälpte till på 
miniatyret/upptäcksresan. Jättekul!  
I slutet på april for vi och genomförde Tunnelbanejakten i Stockholm, ett arrangemang av ekumenia-scouter. 
Vi hade jättekul och som grädden på moset så avancerade vårt ungdomslag rejält och fick en fin 10:e-plats.  
 
Vad vore Findus utan att ha gjort om Lippinge till en olycksplats och både chockade och skadade Findusar fick 
professionell hjälp av sina patrullkompisar.  
Två onsdagar i rad så jobbade vi i täljsten och från stora block sågades, slipades och filades det och fantastiska 
söljor och annat skapades. Vi hann även med lite ”Råttan-på-repet” och avslutade terminen med en härlig 
paddelkväll i Walloxen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Några tappra Findusar var med på sommarens läger på Kragenäs 

 

 

 

 

 

 

 

När sommaren var över var dags att starta upp igen. Våra nya Utmanare invigdes på gräsplanen i graneberg. 
Självklart fixades det med pannkaks-tårta och lekar. 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
På första mötet med alla nya Findusar så pysslades det med Findus-mössorna. Dom nya skapade sina och vi 
som redan hade mössor pimpade våra. 
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En annorlunda matlagningskväll hade vi där ingredienserna lottades ut och alla patruller hade inte lika tur som 
andra. Men när allt var lagat så delade vi självklart på allt vi lagat. 2018 års luffarhajk hade en annorlunda 
poängsättning som gjorde att man inte visste hur det skulle gå – vi var två patruller från Findus. Jättetrevligt 
upplagt och vi alla hade god mat och pricken över ”i” blev chokladdoppade godsaker på kvällskvisten. 
 
Höstprogrammet fortsatte med att måla 
”fejkade” sår och så satte vi ihop vår cement-
Findus som vi gjöt på lägret i somras. Några 
Findusar var även med på ”Kämpaleken – 
drömtydarens gåta” ett arrangemang som 
Uppsalas ekumeniska scouter hade. Sista helgen 
i september hade vi paddelhajk i Öregrund. Vi 
var 16 st som myste i Veronicas stuga på 
nätterna men hela lördagen var vi ute och 
paddlade. Vi lärde oss att man inte kan rejsa 
med en kanot om man inte är extremt sam-
paddlade. Resultatet blev två blöta Findusar och 
en kanot vi beslöt att lämna på strandkanten. 
Men gav vi upp och vände… nej inte då! 
 
 
 
Vi har lärt oss att splitsa, vi har haft HLR, vi gästade badhuset och blötte ner oss under lite mer kontrollerade 
former. Sen var det dags för hajk igen. Denna hajk blev en ”speed-märkes-tagnings-hajk” Vi tog sammanlagt 26 
märken. Efter en demokratikväll så var de Findusar som skulle till Demokrati-jamboreen beredda att föra 
kårens talan. Men vad vore en termin utan ”Råttan på repet” denna gång höll vi oss inomhus. En onsdag i 
slutet på november gästades vi av Liene som höll ett Qi-gong-pass med oss – så var ännu ett märke i hamn ”ta 
ställning”. Resten av terminen gick till att planera Jul i Knivsta som vi på utmanarna hade ansvar för. Vi gjorde 
en massa saker som vi kunde sälja. Populärast var självklart vårt fina cykel-hjul med ”Jul-vinst varje gång” men 
även våra fina ljus som hade en läderhållare runt sig var populära.  
Även de andra avdelningarna hade bidragit med fina saker att sälja. Terminen avslutades med ett kort 
framträdande på årets julbad.  
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Roverscouter 2018 

 
Våren 2018 gick möten mestadels åt till fortsatt 
planering inför vår fjällvandring till Helags. I april 
var vi med och var funktionärer på Miniatyret 
och Upptäcktsresan som kåren höll i. Efteråt var 
vi några som vandrade mellan Långhundra och 
Scoutstugan och sov över som test inför 
vandringen. Sedan fortsatte vi planeringen ända 
fram till det var dags att åka i slutet av juni. På 
fjället testade vi mycket.. ny hajkmat, att sova i 
tält med 25 m/s i vindbyarna och isande regn. 
Vädret var tyvärr för dåligt under vår vistelse så 
de dagarna vi hade tänkt att gå på dagsturer upp 
för berget och på leden mot Sylarna fick 
spenderas inomhus spelandes kort eller gå på 
korta tur i närheten för dem modiga som 
trotsade vädret. När det klarnade upp tog vi en 
kort tur mot glaciären i sänkan av Helags för att 
åka lite stjärtlapp. Vägen hem gick desto lättare, 
men vi tar med allt vi lärt oss och ser fram emot 
nästa äventyr.  
 
Under hösten var träffarna mer sporadiska men vi håller lågan uppe och fortsätter planera inför 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Modiga scouter trotsa regn                Tältläger precis vid foten av Helags  
 
Vi är nu alla helt överens om att man alltid behöver en stjärtlapp på fjället antingen som solskydd men 
framförallt som färdmedel ner för bergen! 
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Nytt valborgs-märke 2018 

Inför valborgsfirandet i Knivsta skapade kåren ett ”Eldmärke”.  

Det är samma symbol av elden som vi har på våra scarfar.  

Ramen runt är gjord i 4 olika färger så man inte behöver få 

lika märke varje år.  

 

 

 

 

 

 

Avslutande ord 

 
Året 2018 har innehållit många scoutaktiviteter som gör att vi bidrar till att nå scouterna vision om att Unga 
som gör världen bättre. I Vårt uppdrag – det här finns vi till för – Scouterna ger barn och unga från alla delar av 
samhället möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, i en trygg miljö där alla får vara sig själva – det har vi 
bidragit med i vår verksamhet. 
 
 
För Knivsta Scoutkår, Knivsta 15 mars 2019 

 

 

  

  

Ingela Marklund     Karin Stenborg  

Kårordförande     Vice Kårordförande 


