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Styrelsen för Knivsta Scoutkår av Svenska Scoutförbundet får härmed avge 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007. 
 

1. Styrelsen 

Styrelsen har under året bestått av: 

Mats Westerborn  ordförande 
Peter Wahlberg  vice ordförande   
Helena v. Loosdrecht  kassör 
Niklas Brodin   sekreterare 
Martin Björkman  ledamot 
Anders Engström  ledamot 
Mikael Fridén   ledamot 
Clara Liljebladh  ledamot 
Jonas Eriksson  Seniorrepresentant, ordinarie 
  
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden och ett antal underhandskontakter. 
  
Revisorer har varit Birger Eriksson (ordinarie) och Henrik Svensson (suppleant) 
 
Valberedning för 2008 har varit Henrik Svensson och Mattias Björkman. 
 

2. Medlemmar 

Vid årsskiftet 2007/2008 hade kåren 122 medlemmar vilken är en ökning med 5 medlemmar 
sedan föregående årsskifte. Avhoppen bland de äldre barnen är fortsatt relativt få och samtidigt 
har vi kunnat öka framförallt minioravdelningen tack vare nya, duktiga ledare. Som tidigare hade 
vi kunnat rekrytera betydligt fler yngre barn om vi haft ännu fler ledare, men vi får glädja oss åt att 
vi kan erbjuda en populär och givande verksamhet för våra medlemmar.  

Kåren har haft följande avdelningar och medlemsfördelning: 

 Bäver Minior Junior Patrull Senior Rover Ledare Totalt 

Vår 18 18 23 16 11 7 27 120 

Höst 18 26 16 20 11 8 23 122 

 

Fördelningen mellan flickor och pojkar har i år, för första gången på många år, tippat över ganska 
ordentligt åt pojkhållet. Särskilt Bäver och i viss mån Minior har en kraftig övervikt av pojkar och 
det är något vi sannolikt behöver jobba med att jämna ut. 
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Fördelningen mellan pojkar och flickor såg ut så här vid årsskiftet 2007/2008: 

 Bäver Minior Junior Patrull Senior Totalt % 

Flickor 1 9 7 14 5 36 40% 

Pojkar 17 17 9 6 6 55 60% 

 

 Rover Ledare Totalt % 

Flickor 3 7 10 32% 

Pojkar 5 16 21 68% 

 

3. Kårsamlingar 

Under vinterhelgen den 27-28 januari deltog ett antal ledare på distriktets Upplandskurser, dvs 
kurser i bl.a. hantverk, lägerbålsledning och scoutledarskap. 

Den 1 februari hjälpte kåren Lions Club Knivsta med deras 40-års-jubileum. På nya torget 
byggde vi en scen, grillade och bjöd på gratis korv, delade ut gratis lotter. Efter en timme i 
vinterkylan gick vi fackeltåg och bildade fackel-allé upp till Särsta Värdshus.  

Kårstämman 2007 hölls den 11 mars, i Lippinge 

S:t Georg firades i Gredelbykyrkan, vilken vi fått låna av frikyrkoförsamlingen. Bl.a. 
märkesutdelning och en sketch stod på programmet. Nytt för i år är att styrelsen fått ordning på 
ledarhistoriken och för första gången, vad vi vet, har kåren kunnat dela ut förtjänsttecken för 
ledargärning (guld-pin för 3 år, bronsmärke för 5 år och silvermärke för 10 år. Vid årets utdelning 
hade vi ingen ledare som ännu nått upp till guld för 15 års ledargärning). 

Under April sålde kåren majblommor. Det gick OK, men inte mer. 

Ledarfesten hölls i år den 4 maj och var som vanligt välbesökt (fler än 20 personer) och 
uppskattad. Kåren stod för fina råvaror som ledarna tillsammans lagade till hemma hos 
Westerborns och sedan bjöd sig själva och sina ”respektiven” på. Dansen pågick till fram på 
småtimmarna. 

På Knivsta Marknad sålde vi bl.a. lotter till förmån för Jiingi-lägret. 

Knivsta kommun firade Nationaldagen och scouterna var med som ballongutdelare och fanbärare 
i centrum. Återigen visade kommunen sin uppskattning genom att låna ut badhuset kostnadsfritt i 
december. 

Innan vi stängde för sommaren hade vi en rejäl städdag inne och ute i Lipppinge, följt av en 
grillfest ordnad av miniorföräldrar till förmån för Saga#100-lägret. 

I år genomförde vi ingen Scoutis, eftersom miniorlägret Saga#100 på Kopparbo gick av stapeln 
just veckan mellan skolavslutning och midsommar. Vi prioriterade detta för våra yngre scouter 
samt lyckades få med oss fem stycken seniorscouter som programfunktionärer. 

Sommarlägren var i år två stycken: 
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Till Saga#100 åkte 12 minorscouter, 2 juniorscouter, några småsyskon samt 
8 ledare/föräldrar. Dessutom åkte 5 seniorscouter från Knivsta som 
programfunktionärer för hela lägret. Lägrets tema var Astrid Lindgrens 
sagovärld, med anledning av att hon skulle fyllt 100 år i år, och lägret bjöd 
på bl.a. äventyrsvandringar i Ronjas skog, paddling med Pippis sjörövare 
och klättring i Karlsson på Takets kättertorn. En höjdpunkt var Vimmerby 
Marknad där Knivsta bidrog med potatisskytte med jätteslangbella och 
dessutom ropade hem hönan Halta Lotta (av flätat ris) på auktionen. 

 

Juniorer och äldre åkte på den nationella Jamboreen, Jiingijamborii, i 
Rinkaby i Skåne. Uppslutningen var mycket god; 11 Juniorscouter, 11 
Patrullscouter, 10 Seniorscouter och 9 ledare. Dessutom deltog en 
handfull roverscouter och ledare från Knivsta som lägerfunktionärer. 

Lyckligtvis lyckades lägret pricka in den ”enda” fina veckan i Skåne denna regniga sommar och 
bortsett från några enstaka åskskurar var det soligt och varmt. Nästan 20.000 deltagare från alla 
förbund och många olika länder gjorde lägret till en stor upplevelse för alla deltagare och vi har 
tagit med oss programidéer hem från lägrets huvudteman (bl.a. Respekt och Världsförbättrar-
byn). Seniorerna var särskilt nöjda med sitt eget område på lägret, Rosen, där man bl.a. kunde 
hänga i juicebaren, sumabrottas, se på shower, gå kvällens ljusspår eller njuta i badtunnorna. 

Hösten startade med en ledar-kickoff på Vässarö, den 8-9 september. Totalt var vi ett trettiotal 
scouter, syskon och ledare som åkte med. Medan ledarna diskuterade program och värderingar 
så roade sig scouterna under seniorscouternas ledning. Den stora höjdpunkten, Ljusspåret, som 
vi gjorde gruppvis i sektioner, regnade tyvärr bort, men gav ändå en stor behållning åt de som var 
med och byggde. 

Älgjakten är numera en inarbetad tradition. Miniorerna hade egen hajk så endast ett tiotal scouter 
gick i drevkedjan. I år fällde jaktlaget en älg, den första på flera år vid denna drevjakt, så det blev 
lite extra spännande. 

JOTA ordnades som vanligt i Lippinge den 20-21 oktober och nu med mer permanenta antenner 
uppsatta av Eskil och Martin. 

Ett särskilt tack till Patrullscouterna som ordnade ett kårdisco i Lippinge i slutet av oktober för 
scouter i alla åldrar. Temat var skräck! 

Under årets har vi begåvats med ett större bidrag från Lions som öronmärkts för två nya kanoter, 
att inköpas våren 2008, samt ett lika stort från stiftelsen Westra Särstaborg, som vi köpt 12 
fotogenlyktor i trälåda samt två st stora ledartält (trerummare med samlingsdel) av samma 
moderna material som de patrulltält vi köpt de senaste åren. De moderna patrulltälten har varit 
mycket uppskattade och Rutger har även låtit renovera trasiga blixtlås under en av sina flygresor 
till Bangkok. Gilwelltälten i tyg har inte använts alls i år, så de får nog nu betraktas som 
historiska. 

Den 11 november firade vi kårens 40-års-jubileum. 
Nya och gamla scouter bjöds först på scoutaktiviteter 
”på byn”. Man kunde elda, slå knopar, lösa chiffer, 
kasta livlina, koka te på Trangiakök, gå en 
naturtipspromenad och tända en fotogenlykta. Om 
man gjorde tillräckligt många aktiviteter fick man det 
exklusiva 40-års-märket. Alla bjöds sedan på saft/kaffe 
och födelsedagstårta i Staffansgården, där det även 
fanns en minnesutställning över de gångna 40 åren. 
Ca 150 personer var med och firade, inklusive Kommunfullmäktiges ordförande Terry Carlbom 
som överlämnade ett kommun-standar. 
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Vi sålde julsaker som vanligt några helger samt grillade korv och snurrade chokladhjul på nya 
torget under Luciavakan. 

Julbadet är numera en tradition och den 16 december disponerade vi badhuset själva och gratis. 
Rena och mätta – risgrynsgröt, skinksmörgås, kaffe och pepparkakor – avslutade vi 
verksamhetsåret 2007. 

 

4. Avdelningsverksamheter 

4.1 Bäverscouter 

Våren 2007 

Avdelningen hade 18 st bäverscouter. Ledare var Per Mattsson och Lotta Wiström. 

Bäverscouterna har haft 15 träffar i Lippinge. På programmet stod bl.a. Thinking Day, 
naturmärket, göra egna fågelholkar och bäverspår med scoutaktiviteter. Dessutom har bävrarna 
haft en hajk med övernattning i Lippinge och en familjeutflykt till Pilsbo med fiske och paddling. 

 

Hösten 2007 

Vi Bävrar var under hösten ca 18 stycken fördelade på 17 killar och 1 tjej! Vet inte varför inte fler 
tjejer anmälde sig. Tommy Ahlborg har varit ensam ledare för Bäverscouterna under hösten. 

Varje tisdagskväll har många föräldrar ställt upp och hjälpt till. Utan deras bistånd hade det inte 
varit möjligt att genomföra aktiviteterna då vi endast haft en scoutledare. Temat för hösten har 
varit natur och detektiver. Vi inledde tisdagskvällarna med att lära oss om djur och fåglar i skogen 
och vilka spår de lämnar. Sedan fick vi lära oss bra saker att känna till om vi själva vill göra/lägga 
spår i naturen. Vi hann även med lite reflexspår och mörkerslingor där vi fick använda de 
kunskaper vi lärt oss. Någon gång var vi inomhus och fick göra var sin bäversvans och öva på 
knopar. Att tvätta rent sår och sätta på plåster kan vi göra idag liksom att lägga varandra i 
framstupa sidoläge. Plötsligt en kväll fick vi besök av vår närpolis som kom inkörande med blåljus 
och sirener till Lippinge. Gert-Ove, som han heter, berättade vad man skall göra om man går bort 
i skogen och många andra intressanta saker. Visste ni att en polis har ca 10-20 kg utrustning på 
sig när han är i tjänst!  

4.2 Miniorscouter 

Våren 2007 

Under våren träffades miniorerna 17 gånger, framför allt i Lippinge men även i badhuset, på 
brandstationen och i skogen. Ledare var Anna Göransdotter Nilsson, Martin Björkman och Johan 
Werner. Antalet scouter var 18. Miniorerna deltog i Miniatyret, sålde majblommor och paddlade i 
Valloxen. I mitten av maj genomfördes en hajk i Lippinge där några sov inomhus och några i tält. 
Under våren planerades också en del inför lägret Saga#100 med Astrid Lindgren-tema, som 
många av miniorerna deltog i. 

Här kommer miniorernas egna verksamhetsberättelse för våren: 
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”Det här har jag lärt mig” av Alfred 

 

 

”Paddeltur” av Julia 
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”Paddling” av Hanna Martinelle 

 

 

”Hajk i Lippinge – Tjejtältet” av Ebba 

 

”Sovande scout på luftmadrass” av Pontus 
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Hösten 2007 

Miniorerna startade den 19 september i Lippinge. Där gick både föräldrar och barn en 
upplevelse-stig som avslöjade terminens program. Höstens ledare blev Martin Björkman, Johan 
Werner, Jenny Rahm och Niklas Wahlberg, och vi tog även hjälp av föräldrar vid vissa tillfällen.  

Minioravdelningen har träffats 15 gånger under hösten varav 10 gånger i Lippinge. Under hösten 
var miniorerna ca 26 st, ungefär 8 flickor och 18 pojkar. En större uppdelning av gruppen gjordes, 
som resulterade i Granar och Tallar, som tillsammans blev fem mindre patruller. 

Granarna och Tallarna turades om att ha eldvett och reflex-spår, som avslutades med ett 
gemensamt läger bål. 

Vi bokade Hälsohuset två kvällar där vi hade simträning, alla kämpade stenhårt med simtagen, 
för framtida paddel turer, och tid för lek blev det också. 

Under en minior söndag fick barnen prata i radio med andra scouter, JOTA, det var mycket 
spännande.  

Vi har även hunnit med knopar, reflex spår med chiffer, läderpyssel, patrull flaggor och att gjuta 
knappar i tenn. 

Vi blev också bjudna på roliga aktiviteter och tårta när Knivsta scoutkår fyllde 40 år. 

En lyckad Hajk i Lippinge med gosdjurs tävling och de som inte hade lilla knivbeviset redan, 
fixade det under söndagens lunch, som blev en smarrig Hajkbomb.  

Även en julförsäljning, julbad och lucia vaka har varit med i miniorernas termin program. 

Minioravdelningen ser fram emot en spännande vår med patrullerna Järven, Räven, Lodjuret, 
Ekorren och Vargen 

4.3 Juniorscouter 

Våren 2007 

Ledare: Johan Lund, Henrik Svensson, Karin Stenborg och Mats Westerborn. 
Scouter: En grupp på 23 st juniorscouter, varav huvuddelen förstaårsjuniorer. 

Måndagsmöten (13 st) 
Under terminen har vi ägnat oss åt bl.a. knopar, märken, baka semlor, sjukvård, friluftsmat, 
scoutlagen samt tagit yxbevis. 

Filmhajken 
Detta är numera en väl inarbetad och mycket uppskattad tradition i tre dagar i Lippinge med 
mängder av filmtittande och filmskapande. I år blev det hela fyra produktioner (Mord & Spion 2, 
Tokiga familjen slår till, Prison Break samt Mission Impossible). 

Paddelhajken 
Eftersom så många scouter var nya och inte så hajkvana nöjde vi oss med en tvådagars-
paddling på trygga Kolarmoraån. Ingen välte, men en del plurrade, särskilt när vi skulle passera 
en vindfälld björk som blockerade hela ån. Vi sov i kårens patrulltält och kalasade på Tacos till 
middag.  

Sommarläger 
Jiingijamboree var en riktig höjdare och alla juniorer pallade en hel vecka trots tufft program från 
morgongröt till kvällssaga. Häftigast var nog de stora samlingarna med alla 16.000 deltagarna. 
Nyttigast var den dagliga temaaktiviteten. Roligast var nog alla valfria aktiviteter på 
stadsdelstorgen under eftermiddagen, t.ex. cirkusskola, radioscouting, Jerikospel och 
glastillverkning. Mest spännande var nog swapping med scouter från andra länder. 
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Hösten 2007 

Ledare: Henrik Svensson, Karin Stenborg och Mats Westerborn. 
Scouter: En grupp på 16 st juniorscouter, med jämn fördelning mellan såväl åldrar som kön. 

Måndagsmöten (11 st) 
Vi tog en del inspiration från Jiingi och hade t.ex. Tillsammansmåndag och Respektmåndag. 
Dessutom naturligtvis Tårtmåndag där scouterna måste tjäna Balubas genom scoutmässiga 
aktiviteter för att kunna köpa läckra ingridienser till tårtbaket, Knopmåndag och Eldmåndag m.fl. 

Kniv- och Hantverkshajk  
de som inte redan hade det tog knivbeviset och alla hantverkade flitigt. Bl.a. gjorde vi varsin 
hajkbricka. Vi var i Lippinge och alla sov gott i de fasta vindskydden med både pinnbröd och 
marshmallows i magen. 

Spelhajk 
Som vanligt frossade vi i sällskapsspel en fre-lör i slutet av november. Brädspelen nöttes flitigt 
och när vi var trötta på dem lekte vi Giftasleken till långt fram på småtimmarna. Vi höll till i den 
fina stugan vid Lagga Furuvallen. 

4.4 Patrullscouter 

Våren 2007 hade vi  20 möten och 2 hajker   

Avdelningen bestod av ca 18 medlemmar och 6 ledare; Anders Engström, Petra Bergkvist, Claes 
Nisbeth, Jesper Björkman och Annette Ramsell.  

Terminen inleddes med tårttävling. Återigen har vi kunnat konstatera att tårta som smakar 
tandkräm inte är nån hit, och att ledarnas tårta är vackrast av alla. 

I vinterkyla deltog vi i Lion´s 40-årsfest på Centrumtorget i Knivsta. Tombolan snurrade, lotter 
såldes, korv åts och kåren kick med ett litet överskott. Alla var glada över detta.  

Snön lockade ut oss under en januarikväll, så då åkte vi till Uppsala och roade oss med 
pulkaåkning i Sunnerstabacken. Varför är man inte ute oftare på sånna aktiviteter? 

När mars är som slaskigast och det är svårt att komma på roliga aktiviteter utomhus sitter en 
”City-hajk ” som en smäck. Årets tema var Geocaching. Vi utrustade scouterna med GPS, 
instruktioner om var cacherna var gömda i Stockholm, tunnelbanebiljetter och sen hejdå! De fick i 
uppdrag att själva leta upp ett antal cacher och att byta föremål i lådorna. Vissa patruller hittade 
flera cacher, andra tittade kanske mer på svanarna i Strömmen(??). Övernattning i Adolf Fredriks 
scoutlokal. Central, stor, rymlig, spännande. Tack, AFs scoutkår!  

Ett antal ”vanliga träffar” med scoutkunskap i alla former avverkades, liksom ett oförglömligt 
drama om S:t Georg. Vilka fantastiska skådespelare vi har i vår kår! 

I maj bjöds patrullscouterna in till Siarö-hajk av  seniorlaget Grodicus. För att få leka på ön och i 
det gamla fortet så ställde vi upp med några timmars städning av fortets yttre delar. Efter  det 
lekte vi ”tjuv och polis” a la´ Siarö. Oj så kul vi har när man släpper loss barnet inom sig.  
Slutligen fick scouterna ihop ledtrådarna och kunde hitta den gömda skatten. 

Terminen avslutades med att patrullscouterna rustade stativet till grillarna i Lippinge. Här gällde 
att arbeta med Pytagoras sats, yxa och spett- en riktig allround-övning.  

 

Sommarens läger var jättelägret Jingijamboree i Rinkaby i Skåne som bjöd på flera oförglömliga 
minnen , tex. 20.000 scouter som gör raketen, ledda av Kungen, Scouter insmorda med 
lightstick-medel = självlysande  mm. 
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Hösten 2007 hade vi  14 träffar och två hajker. 

Avdelningen bestod av 21 medlemmar och 4 ledare; Rutger Eriksson, Petra Bergkvist, Johan 
Westerborn och Jesper Björkman 

Höstens aktiviteter startade i september. De första träffarna övade vi inför hösthornet där Knivsta 
placerade sig bra, och lärde sig att man kan även med buss ta sig till Enköping. 

Patrull fixade också ett kårdisco som blev jättelyckat. Temat var skräck, och framförallt de yngre 
scouterna vimlade in i förskräckliga, men ack så söta utstyrslar. Förskräckligt koncentrerad 
saftbål bjöds på och mycket bra musik, där Daniel var discjockey med den äran. 

Slutet på november hade vi vinterhajk ute i vindskydd med stockvedseld. 

Julbak är ju en tradition att hålla på, så pepparkakorna flödade ur ugnen, likaså flödade 
fantasifullheten i alla marsipangodisar under en patrullträff i december.  

Knivstas Luciavaka innebar korvförsäljning, lotteri, mingel och en stund för varje scout med eget 
ansvar för att verksamheten skulle gå runt.  

Året avslutades med det kår-gemensamma julbadet. Några pröva på att med isdubbar ta sig upp 
på ett isflak av plast. Då fick vi med litet isvett samtidigt. Gröt och julmat är gott när man simmat, 
och ledarna bjöd på mumsig mat. 

 

4.5 Seniorscouter 

Seniorscoutlaget Grodicus har 11 medlemmar (5 tjejer och 6 killar). Ledare har varit Mikael 
Fridén och Peter Wahlberg. 

Under terminen har vi träffats några dagar i månaden och under mötena så har vi till exempel 
fikat, varit på bio och bakat. 

Vi har även varit funktionärer på Saga #100 ett läger för miniorscouter upp till patrullscouter och 
deltagit på det mycket trevliga lägret Jiingijamborii. Dessutom har vi anordnat en spontanhajk då 
vi orienterade och genomförde geocaching. Vi hittade en kontroll och övernattade i ett vindskydd 
vid en sjö där vi såg en mycket vacker soluppgång. 

Något vi även gjort är att delta på seniorarrangörsgruppen RauDs hajker med ett glatt humör, i 
dessa kan såväl filmhajk som ninjahajk räknas in. Till RauDs arrangemang kan man även tillägga 
att vi deltog på RauDs Ting (Tiingi) då vi röstade om RauD. 
 

4.6 Roverscouter 

Roverscouterna har inte haft några egna arrangemang inom kårens ramar, men deltagit desto 
aktivare i distrikts-, regions-  och riksaktiviteter.  

 

För Knivsta Scoutkår 

 

Mats Westerborn, kårordförande 

 

       Niklas Brodin, sekreterare 


