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Styrelsen för Knivsta Scoutkår av Svenska Scoutförbundet får härmed avge 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013. 
 

1. KÅRSTYRELSEN 

Styrelsen har under året bestått av: 

Karin Stenborg  ordförande 
Ingela Marklund  vice ordförande 
Mats Westerborn  kassör 
Sussie Berglund  ledamot 
Marika Ileskog   ledamot 
Jenny Rahm   ledamot 
Niklas Wahlberg  ledamot 
August Wollter   ledamot 
 
Styrelsen har under året haft regelbundna och protokollförda sammanträden och ett stort antal 
underhandskontakter. 
  
Revisorer har varit Birger Eriksson (ordinarie) och Cajsa Duganoff (suppleant) 
 
Valberedning till 2013 år stämma är Johan Werner och Mikael Fridén.  
 
Tommy Ahlborg har varit Stugtomte och Nicklas Wahlberg har varit Materialförvaltare; Henrik 
Svensson har organiserat försäljningen av Majblommor, Marika Ileskog har ansvarat för 
bidragsansökningar och Thomas Carlsson har skött alla inköp av scoutvaror, bl.a. skjortor, 
märken och varor till julförsäljningen. 
 

2. MEDLEMMARNA 

Vid årsskiftet 2013/2014 hade kåren 137 medlemmar vilket är en ökning med 5 medlemmar 
sedan föregående årsskifte. Avhoppen bland de äldre barnen är fortsatt mycket få. 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. 

Vid respektive årsskifte hade kåren följande avdelningar och medlemsfördelning: 

 Bäver Spårare Upptäckare Äventyrare Utmanare Rover Ledare och 
funktionärer 

Totalt 

2011 12 26 23 20 21 12 20 134 

2012 12 15 22 35 11 15 22 132 

2013 15 17 28 26 18 12 21 137 

Ändring +3 +2 +6 -9 +7 -3 -1 +5 
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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 2013/2014: 

 Bäver Spårare Upptäckare Äventyrare Utmanare Totalt % 

Flickor 3 9 13 4 13 42 40% 

Pojkar 12 8 15 22 5 62 60% 

 

 Rover Ledare Totalt % 

Flickor 4 12 16 48% 

Pojkar 8 9 17 52% 

 

3. KÅRENS GEMENSAMMA AKTIVITETER 

Vintercafé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succé igen… Vintercaféet hade öppet för skridskoåkare och vinterflanörer i Knivsta. Under 10 
vinterhelger under januari-mars hyrde scoutkåren Minigolfstugan vid Särstabadet och sålde 
våfflor, korv, kaffe, varm choklad med mera. Familjen Ahlborg och familjen Stenborg delade 
huvudansvaret. Caféet var som vanlig mycket uppskattat och välbesökt och förutom att vi tjänade 
en god slant till kåren så var det även bra reklam och spännande för alla scouter som hjälpte till 
med serveringen. 

 
Upplandskurserna 
Under första helgen i mars deltog 2 ledare på distriktets Upplandskurser på Wiks folkhögskola. 
Kursutbudet som presenterades var inte något som i år lockade så många från Knivsta. 
 
Kårstämma 
Kårstämman 2013 hölls den 17 mars, i Minigolfstugan – En tapper skara kom och det togs 
många bra beslut och tillsammans hade vi ”tabberas” på caféets utbud då detta var den sista 
dagen med Vintercafé denna säsong. 
 
St Georg 23 april 
S:t Georg firade vi i Staffansgården i år. På programmet stod som vanligt märkesutdelning och 
sång. Upptäckarscouterna spelade upp sketcher kring Scoutlagen, avgav scoutlöften och fick 
som bevis på detta ”Var Redo”-märket. Förstaårsäventyrarna gav även i år en teaterpjäs om St. 
Göran och Draken. Andra och tredjeårsäventyrarna visade upp hur det kan gå till om man går på 
hajk. Denna kväll var premiär för ”Heta Greta” en omgjord sång med text om livet på ett läger där 
vår varmvattenkamin ”Heta Greta” hade en betydande plats. Våra spårarledare hade fixat ”go-
fika” och alla blev mätta och belåtna. 
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Valborg 
Scouterna gick traditionsenligt fackeltåg och tände Lions kase vid Valborgsfirandet vid 
Särstabadet. Uppslutningen var som vanligt mycket god och kasen brann som vanligt mycket 
bra. I år hjälpte vi även till med korv och godisförsäljningen – mycket trevligt. Lions stipendium för 
”årets ungdomsledare i Knivsta 2013” tilldelades Knivsta Scoutkårs ledare Karin Stenborg.   
 
Ledarmiddagen 
Ledarmiddagen hölls hemma hos Ingela den 23 augusti och var som vanligt välbesökt och 
uppskattad. Kåren stod för fina råvaror som ledarna tillsammans lagade till och bjöd sina 
respektive på. 
 
Olympus 
I år var vi, nästan 100 scouter från Knivsta, på regionsläger på ORA lägerplats tillsammans med 
Gästrike, Upplandsslättens och Staffans scoutdistrikt. Vi möttes under en vecka i den grekiska 
mytologins tecken. I våra röda togor syntes Knivsta från långt håll. Vi hade bland annat togayoga 
i våra yogatogor. Vi hade lägrets enda ”Deltadusch”, hos oss kunde man hänga i alphabaren, få 
sig en pizza i vår Beta Greta och vårt kök fick namnet ”Gyros restaurang”. Enligt rykten på lägret 
så hade vi det godaste kaffet. Lyckades vi hitta och gömma kistan där de mäktiga gudarnas 
krafter finns förseglade? Ja det gjorde vi, med hjälp av uppdragen som var allt från att ta sig 
igenom Hades dödsrike till att leta upp Poseidons treudd. Efter en fantastisk vecka hade många 
nya kompisband knutits.  
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Knivsta firar 10 år 7 september 
Stort födelsedagskalas, Knivsta kommun firade 10 år och självklart var vi i Knivsta Scoutkår med 
i firandet. Vi var där och likt andra föreningar visade vi upp vår verksamhet. Vi hade byggt upp en 
liten lägerplats där våra kommuninnevånare fick prova på att krypa in i ett tält, grilla sitt eget 
pinnbröd eller lära sig en och annan knop. Vi gjorde bra reklam för scouterna men framför allt så 
luktade det gott av rök och pinnbröd. 
 

 

Luffarhajken 
2013 var det Knivstas tur att arrangera luffarhajken. Efter mycket planering så kom då äntligen 
helgen då vi ställde distriktets anmälda lag inför en massa utmaningar. Vandringen startade i 
Länna, passerade Fjällnora och med övernattning på gräsmattan vis Eda Lägergård. Efter drygt 
ett dygns hajkande var alla i mål i Lagga bygdegård. Våra förstaårsutmanare deltog med 2 lag 
och placerade sig på andra och femte plats  
 
Lägerbål med finbesök 
Den 22 oktober fick kåren besök av Sten Arnekrans, kommunens representant, till Bäver/spårar-
lägerbål med gitarrförstärkning av Utmanar-August. Sten ville se vår verksamhet samt dela ut ett 
tack från Knivsta kommun för att vi värnar om kommunens unga. 
 
Ledarvårdshelg 

Den 22-23 november var det dags att samla våra ledare till mys i 
Wasakårens stuga vid Djupviken i Uppsala. Vi började med att äta landgång i 
skenet av massor med levande ljus sen kom Karins ”lattjo lajbanlåda” fram 
och geniknölarna fick gnuggas och fantasin tas fram.  

Laddade efter en god natts sömn så trotsade vi kylan och genomförde under 
skratt några samarbetsövningar utomhus. Vi avslutade med att laga gourmetmat på Trangiakök 
vid Djupvikens lägerbålsplats. 

 
Kårdiscot 
Ett väl genomfört kårdisco den 9 november ordnades som vanligt av Äventyrarna. Tyvärr så var 
det ganska många skolor i Knivsta som samma kväll också hade disco så antalet gäster var 
något färre än tidigare år. 
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En helt ovanlig kokbok 
Efter ett beslut redan 2012 så blev den verklighet hösten 2013. En helt ovanlig kokbok 
producerades och blev klar till försäljning lagom till december och julruschen. Kokboken hade 
många användbara recept som frestade många till att bli gourmékockar. Vad som var unikt med 
denna kokbok var att de sista 8 sidorna var en presentation av kåren. Alla avdelningar fick var sin 
sida, även Lippinge och läger kunde presenteras. Varje avdelning hade även med ett 
scoutmattips på sin sida. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jul i Knivsta 
Under slask och regn trotsade vi vädret och grillade korv för brinnande livet till Knivstas 
innevånare. Kön var stundvis väldigt lång till vår försäljning. Straxt före den fina luciasången så 
delade Knivsta Kommun ut pris till årets ungdomsstipendiater. En av dem var August Wollter från 
Knivsta Scoutkår - Grattis.  
 
Julbadet 
Julbadet är numera en tradition och den andra advent disponerade vi badhuset själva under 
några timmar. Mätta, rena och glada avslutade vi verksamhetsåret 2013 med bus i badet och 
julspex från våra utmanare ”Findus”. 
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4. SCOUTAVDELNINGARNA 

4.1 Bäverscouter 

 

Våren 2013 

Under våren 2013 var Carina Westerdahl och Marika Ileskog ledare för ca 15 bävrar, flertalet var 
pojkar.  

Vi har hållit på med mycket hantverk och pysslande. Barnen har till exempel dekorerat en egen 
matpåse, samt gjort band till kåsor. Tillsammans med Spårarna har vi haft lägerbål. Inför 
fackeltåget på Valborg har vi haft fackel-/eld-träning.  

Bäverhajken ägde rum 1-2 juni med övernattning i tält i Lippinge.  

Barnen fick möjlighet att medverka på sommarlägret i Ora, vid norra Dellens strand, där vi och 
flera andra Scoutkårer medverkade. På lägret fick barnen prova på äventyrsspår, tova ull och så 
gjorde vi turer i naturen med olika uppgifter att lösa. Totalt var vi ca 90 per från Knivsta scoutkår 
på lägret, varav  5st bävrar. 

Hösten 2013  

Till hösten 2013 var Carina Westerdahl och Marika Ileskog ledare för ca 16 bävrar, flertalet pojkar 

Traditionellt startade vi med att barnen fick bygga upp Bäverhyddan, där vi gärna samlas och 
exempelvis sjunger, leker och gör tändstickan. Hitta Vilse hjälpte oss att ge barnen ett verktyg på 
hur de ska agera i skogen om de kommer bort. Matlagning har provats på utomhus över öppen 
eld, då vi bakade pinnbrödbröd med barnen. Aktiviteterna har varierat från lekar till pyssel, såväl 
ute som inne. Vi har tillsammans med spårarna skapat en Bäver/spårar flagga som vi hissar och 
halar varje gång vi träffas. Vi har pratat om vikten att använda reflex i mörker, samt 
allemansrätten - vad vi får och inte får göra i vår natur. Vi har haft lägerbål tillsammans med 
Spårarna. Två väldigt uppskattade aktiviteter under hösten var kårdiscot samt julbadet.  
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4.2 Spårarscouter 

 

Våren 2013 

Ledare var Ingela, Sara, Annika och Jenny med hjälp från Kinna. 
 
Vi började ter  minen vid Särstabadet med iskunskap, 
vi pratade om säkerhet, kastade livlina och testade 
ispiggar. 
 
På fettisdagen gjorde vi scoutsemlor med blå grädde, 
strössel och annat gott. Scouterna binds ihop två och 
två och får sedan samarbeta med en varsin arm och 
bygga semlan och sedan äta den. Mycket roligt sätt att 
äta semlor på.   
 
Vi har även under terminen knopat, lekt, tränat på 
allemansrätten, övat på sjukvård och lagat krabbelurer 
på trangia. 
 

 
 

Vi hade lägerbål tillsammans med Bävergruppen och en kväll 
tränade vi på att gå fackeltåg tillsammans inför Valborg.  

 
Spårarnas hajk började med försäljning av majblommor, sedan 
gjorde vi hajkbomb i Lippinge och somnade sött till Kinnas 
berättelser om himlavalvets vidunder och stjärnbilder.  

 
Spårarna deltog i år i Miniatyret, en patrull tävling i scoutkunskap och samarbete. Det blev inget 
pris men en härlig dag med matsäck och äventyr. 
 
Att paddla kanot från Pepparkaksudden till Särsta kan verka enkelt…men inte om det blåser, 
vissa hade lite problem med att hålla kursen. Men alla kom fram och tillbaks igen, torra, trötta och 
glada.  
 
Nu ser vi fram emot sommarlov och ett spännande läger Olympus i Ora, med grekiska gudar och 
äventyr. 
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Hösten 2013 

Under höstterminen var vi 20 spårare, 10 killar och 10 tjejer. Ledare för höstens aktiviteter var 
Jenny, Kinna, Sara och Annika 
 
Vi jobbar mycket med samarbete i scouterna och det är lättare när man är i mindre grupper, vi 
delade in barnen i fyra patruller Ugglor, Örnar, Hökar och Korpar. Vi startade upp terminen med 
att dekorera en flagga med patrullfåglarnas spår och annat fint. På andra sidan flaggan fick 
Bävergruppen göra sina bäverspår. Flaggan hissade vi sedan tillsammans varje tisdag. 

  
Laga mat är också ett sätt att samarbeta, det blev en jättegod korvsoppa på Trangia-köken, goda 
pinnbröd med kanelsmör, och vi har även poppat popcorn över eld. 
 
 
 

Vi har kollat på kartor och 
kompasser så vi lär oss hitta rätt i 
naturen. På en dagsvandring 
gjorde vi spår i naturen så att 
även Upptäckar-gruppen hittade 
rätt. Vandringen avslutades i 
Lippinge där vi pratade i radio 
med andra scouter i Sverige, 
JOTA.  

  
 
 
 



 

9 (17) 
 

 
 
 
En tisdag övade vi på sånger, historier och sketcher som vi framförde under ett lägerbål, då hade 
vi även besök av kommunen.  
 

Spårarna tog med sig en vit t-shirt eller något 
liknade och färgade dessa med batik-teknik, de 
blev jättefina och alla scouterna blev glatt 
överraskade av resultatet när de tog av sina 
gummisnoddar! 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har tränat på chiffer och knopar och däremellan lekt olika lekar. En mörk kväll letade vi reflexer 
i skogen och gjorde fina ljuslyktor av aluminiumfolie.  
 
I december sålde vi ljus och andra scoutvaror utanför ICA, och terminen avslutades som vanligt 
med julbadet på Hälsohuset. 
 

4.3 Upptäckarscouter 

Våren 2013 

Upptäckarscouterna gjorde en massa roliga saker, men tyvärr har ingen skrivit ned precis vad det 
var. 

 

Hösten 2013 

Under hösten var vi 28 scouter, uppdelade på 14 killar och 14 tjejer. Ledare var Johan, 
Nicklas och Ingela. CH och Anna och Emil var med som hjälpledare vid några träffar och på 
Hajken. 
 
 
Vi började terminen med 
knivbevis för förstaårs 
upptäckarna. Sen har de surrat, 
byggt med slanor och sisal. Det 
byggdes trefötter, handfatställ, en 
stor ställning för eldfat och stora 
trefötter att sitta på. 
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Vi har lagat mat på trangia, patrullerna fick olika rätter att laga till och vi alla fick oss en liten 
smakbit, det var gott. Vi provade något nytt och det var att koka ägg över öppen låga där äggen 
sitter på en pinne. Det gick bra och var kul.  
 
 
 

Upptäckarscouter gillar att elda så det har vi gjort 
mycket, på alla sätt och vis. De har fått bygga 
eldstäder och se till att de börja brinna, att bygga så att 
det bildas mycket rök var populär. 

  
 
 
 
 
Att använda kompass och tolka en karta har vi haft under hösten, vi har även övat på knopar och 
pratat om vad det innebär att var i en patrull. Lite pyssel inomhus hann vi med då gjorde vi 
nyckelband , vi använde teknikerna kumihino och makrame. 
 
I oktober hade vi hajk, vi började med att vandra från Ängby till Lippinge. På vandringen fick 
scouterna några uppgifter att lösa. När vi kom fram till Lippinge pågick JOTA - jamboree on air. 
Så många av scouterna pratade med kompisar i Sverige och ibland på andra platser. Därefter 
var det tältbygge och matlagning – då vi gjorde den populära hajkbomben. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Vi avslutade med lägerbål. Helgen var kall ca 5 grader minus på natten. Vi sov på olika platser, 
några i vindskyddet, några i militärtältet och några inne i Lippinge.  
  

 
På söndagen var det frukost och vi avslutade med att ha en gosedjursutställning. Där scouterna 
berättade om sina gosedjur, vad de betyder för scouten, hur de fick den och namnet.  
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Här är Oskar med sitt gosedjur (det var det största). 
  
Vi avslutade hösten med ett lägerbål i Lippinge som Emil och Gustav höll i. Vi sjöng och njöt av 
elden och gemenskapen.  
 

4.4 Äventyrarscouter 

Våren 2013 

Under våren 2013 delade Karin Stenborg, Mikael Fridén, Cajsa Duganoff, Pelle Lidström, Lasse 
Idmark, Sussie Berglund och Mia Granevik på ledarskapet för 34 äventyrare. 

Efter en torsdag med planering och patrullårsmöte så träffades vi torsdagen därpå med 
hjälmarna på för pulkarace i Sunnerstagropen. Vi har även haft ”scoutspeeding” en kväll med 
snabba knopar, sätt ihop ett trangiakök på tid samt surra i miniformat. Vi har även haft surrtävling 
ute där stegar bland annat byggdes. Våra tredjeåringar har gjort klart sin ”Movie Knivsta 
Äventyrare” som spreds på Scoutface och de hade i och med detta erövrat märket ”Världen”. På 
St:Georg den 23 april framfördes ett strålande skådespel om St:Göran och draken av våra 
förstaårsäventyrare. Våra andra och sistaårsäventyrare visade sina scoutkamrater hur en hajk 
kunde gå till och de framförde för första gången ”Heta Greta” – en sång om vår varmvattenkamin 
som är sååå viktig på våra läger.  

Vad är väl en hajk på en äng på fastlandet när man kan ta båten till kyrkogårdsön och 
Siaröfortet? Den 27-28 april styrde vi vår kos mot städning och äventyr under ledning av kårens 
utmanare. Efter en hel dags städande på fortet så öppnades alla fortets gångar och lek och bus 
kunde ta vid. Mysig lägerbål och lite häng på klipporna gjorde att man sov gott fast natten var 
kall. 
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Distriktets årliga vårhajk hette i år ”Mysteriet i Historiedalen” och gick av stapeln 4-5 maj. Vi 
hjälpte ”Harriet Jones” i hennes kamp mot ”Division 0” så de inte kunde nollställa all historia. 
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Under Kristi Himmelfärdshelgen jobbade våra tredjeårsäventyrare på den årliga stora 
datorfestivalen Birdie som detta år gick av stapeln i Allianshallen Uppsala. Vårt uppdrag vara att 
städa under det att hela evenemanget pågick samt efter. För att förstå hur mycket pant vi 
städade undan så var vinsten drygt 8.500 kr – vi körde stopp i pantmaskinerna flera gånger.   

En vårkväll träffades vi vid Särstabadet för att ha cykelorientering. Pelle hade tagit bilder på olika 
saker i Knivsta och uppgiften var att hitta och uppsöka alla dessa. Det var ganska svettigt och 
klurigt att hinna med alla och det hann bli mörkt innan sista gänget kom tillbaka. 

På vår sista äventyrstorsdag hade vi ”Råttan på repet” en tävling där vi i lag testar våra 
kunskaper vi lärt oss under alla våra år som scouter. Någon avslutspaddelhajk blev det inte i år 
istället hade i vår avslutshajk i Enköping och på deras lägerplats vid Tjulstaholm, en hajk där vi 
”chillade”, badade och hade lägerbål långt efter det att solen gått ner. Vi sov både i tält och 
vindskydd och några av oss till och med under bar himmel. 

Olympus 2013 blev lägret där man fick göra lite som man ville. Man chilla lite, träffade nya 
kompisar, man letade ledtrådar och flyttade skattkistor. Det var fina badstränder och ett mysigt 
café. Det fanns något för alla.  

Hösten 2013 

Under hösten 2013 delade Karin Stenborg, Mikael Fridén, Cajsa Duganoff, Pelle Lidström, 
Sussie Berglund och Mia Granevik på ledarskapet i en äventyraravdelning på 26 äventyrare. 

Det blev tomt när en härlig skock sistaårsäventyrare lämnade oss för att bli utmanare. Men, 
några helt nya scouter samt 1 scout från Upptäckarna spädde på och förgyllde vår skara.  

Vi startade med att städa Lippinge från gamla byggprojekt, trasiga fågelholkar och släpade 
grenar och annat som landat i vår ”lilla skog” i Lippinge. När vi hade Gourmetkväll fick patrullerna 
laga något valfritt smarrigt på stormköken, men alla givna ingredienser skulle användas. En 
mycket populär aktivitet som plockar fram kocken och experimentlusten hos alla våra Äventyrare. 
Maten avnjöts sedan inomhus vid långbord med tända ljus. På vår Höstpysseltorsdag skapades 
bl a vackra lyktor av glasburkar och personliga söljor av skinn. En onsdag i september var några 
tappra tredjeåringar på Knivsta återvinning för att lära sig mer och för att hjälpa till när kärror och 
bakluckor skulle tömmas. För detta får man ”Miljömärket”.  

Den 13 oktober var det dags för Hösthornet där vi deltog med 4 lag. Trumpeten ”Hornet” blev 
kvar i Knivsta då vi tog hem förstaplatsen, men samma gäng fick även sidopris för det ”artigaste” 
laget. Våra 3 andra lag placerade sig på den övre halvan av resultatlistan. Som ledare var vi 
självklart 
jättestolta.  
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Disco-planering och genomförandet var mycket lyckat och de flesta stannade kvar över natten. 
Samma helg hade vi LAN-hajk och det var flera som var vaken hela natten. På Eld i baken-
kvällen bakades olika sorters bröd utomhus över öppen eld. Det blev som vanligt vansinnigt gott! 
Vi avslutade med tillverkning av marsipanfigurer som förpackades i cellofan och kanske gavs bort 
till någon i julklapp. Självklart var vi på plats på kårens julbad och kunde så avsluta året. 

. 

4.5 Utmanarscouter - Findus 

Våren 2013 

August Wollter och Emma Westerborn var ledare 

Våren började med att vi bytte dag till måndagar för att det krockade med andra aktiviteter under 
våra vanliga onsdagar. Då fick vi den stora äran att dela Lippinge under delar av mötet med 
Upptäckarna. Utöver vårat vanliga glada lek och bus så åkte vi pulka, vek origami och byggde ett 
snöfort med knappa resurser. Tillsammans med äventyrarna så åkte vi till Siaröfortet där vi hade 
planerat ett äventyr för dem. På ett möte så fick alla pröva på att spela musik i ett stort jam. 

På påsklovet hade vi en trevlig övernattning i Lippinge där vi lagade wienerschnitzel och såg på 
film. Vi var även på RauDs evenemang som vårbalen och Mysteriet i Historiedalen. Vi klarade 
också av den stora utmaningen att vara städhjälp på Birdie. 

 

 

Sommar 

På sommaren följde utmanarna med resten av kåren till Ora för att delta på Olympus. Där deltog 
några som funktionärer och några som deltagare. Efter det så åkte några tappra utmanarscouter 
direkt till Lysestrand för att delta i Lägr1. 

 

Hösten 2013 

August Wollter och Emma Westerborn var ledare 

Under hösten hände det mycket spännande saker i Findus. Det började med en invigningskväll 
för de nya hemma hos August. Där grillades det, vi hoppade studsmatta och lekte massor av 
roliga lekar. Ett väldigt mysigt sätt att välkomna alla nya findusar.  

Mötena fylldes med lek, brädspels-spelande, popcorn, eldning och mys. Vi delade upp mötena så 
att olika personer var ansvariga för varje möte, och alla kom på nya roliga saker att göra på varje 
möte. Scoutforum gick även av stapeln under en helg, något som ett gäng från Findus deltog i. 
Där gick vi på workshops, fikade och umgicks med andra scouter.  
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Vi var även på fler hajker som RauD ordnade, som Videohajken och Julhajken. Vi ordnade även 
en LAN-hajk för alla som ville komma.  

En bit in på hösten skedde Luffarhajken, till vilken Findus bidrog både med funktionärer och med 
två tävlande patruller, som båda kämpade på väldigt bra. Det var en väldigt rolig helg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under Knivstas årliga julbad gjorde vi i Findus återigen en älskad tradition: Luciatåget. Vi 
planerade det på mötena innan, och som vanligt blev det en succé vid framförandet.  

 

Under hösten bidrog vi även med vårt alldeles egna pasta-carbonara-recept till Knivsta Scoutkårs 
kokbok, samt planerade för att kunna hålla i Knivstas vintercafé.  
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4.6 Roverscouter 

Roverscouterna har inte haft några egna arrangemang inom kårens ramar.  

 

5 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. Tommy Ahlborg är vår Hustomte. 

Hustomtens verksamhetsberättelse  

 
Den sköna våren inleddes med att det 
byggdes en ramp till nya mullis med en 
liten plattform utanför och staket. I 
samband med det så gjordes 
grundläggning för 
komposteringsbehållarnas nya 
placering intill rampen.  
 
 
 
 
 
 
 
När sommardagarna blev sköna så kom Krister Duganoff med sin grävmaskin och hjälpte till med 
att gräva ut en gång från husets framsida ned till nya mullis. Någon dag senare körde Krister dit 
ett stort lass med grus för den nya gången.  Tack Krister och ABC Brunnsborrning för den 
hjälpen och bidraget.  
 

 
 
Vi har även lagt på ett lastbilslass med grus på vägen från ladan ned till scoutstugan för att få 
något material att hyvla när det uppstår små potthål i vägen. Gräsklippning och utjämning av 
håligheter i gräsmattan var annars sommarens göromål.  
 
När hösten närmade sig kröp tomten under husgrunden och grävde ut kring hydroforens 
betongsarkofag. Vattnet har ju frusit varje år i stugan men genom utgrävningen kunde vi 
tilläggsisolera kring betongen, ansluta stupröret (som fuktade betongen så den frös) till en 
dagvattenledning och återfylla med dränerande stenmaterial. Nu hoppas vi att värmekabel och 
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litet element under hydroforen skall hålla vattnet rinnande. Vintern kom sent och det har inte varit 
så mycket snö men lite plogning och sandning har tomten ändå hunnit utföra. 
Ho HO HO 

 

 

 

 

För Knivsta Scoutkår, Knivsta 16 mars 2014 

 

 

Karin Stenborg    Ingela Marklund 
Kårordförande     vice Kårordförande 


