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Ordföranden har ordet 
 
Med denna verksamhetsberättelse får du som läsare en beskrivning av vad som skett under 2009 i 
Centrumkyrkans Ungdom (CU). Först och främst vill jag passa på att tacka alla er ledare och anställda 
som genom ert engagemang har gjort 2009 till ett mycket innehållsrikt år för barn och ungdomar i CU. 
Ett stort tack går också till alla barn och ungdomar som troget besöker körlek, scouter, tonår och annat 
vecka efter vecka. Utan er skulle kyrkan vara en tråkig och livlös plats. Jag hoppas att ni känner att ni 
hör hemma här!  
 Själv känner jag en stor tacksamhet över att jag får vara en del i Centrumkyrkans 
arbete. Även om jag känner mig trött och omotiverad, fylls jag snabbt av energi när jag kommer in i 
kyrkan och träffar alla glada och engagerade människor. Tillsammans skapar vi en unik och varm plats 
i Farstas ibland lite gråkalla centrum.  

Jag bär också med mig i färskt minne får numera traditionsenliga julglögg i scoutstugan 
sista helgen före jul. Vi fick ställa bilen halvvägs och pulsa genom snö med sonen på en pulka, lite lätt 
nervösa över att vägen skulle bli så igensnöad att vi inte kunde köra tillbaka. Men väl framme i stugan 
slår värmen och julstämningen emot oss och vi glömmer all julklappshets och bekymmer för en stund. 
Jag hoppas att år 2009 också gav dig många varma minnen. Vi ses i kyrkan och skogen år 2010! 
 

Susanna Järlund, ordförande i Centrumkyrkans ungdom 
 
 
Styrelsen 
 
Vid årsmötet 20/2 valdes en styrelse som under år 2009 har bestått av Susanna Järlund, ordförande, 
Anders Holmberg, kassör, Johan Lindholm, ledamot, Olle Svärd, ledamot, Amanda Holmberg 
Björkander, ledamot, Magnus Rådström, ledamot, Jonas Rosengren, suppleant och Erik Holmberg, 
suppleant. Kim Bergman (vt) och Fredrik Södertun (ht) har i egenskap av sin anställning som barn- 
och ungdomsledare, resp. barn- och ungdomspastor i Centrumkyrkans församling varit adjungerade 
vid Centrumkyrkans Ungdoms styrelsemöten under året.  

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden, varav ett 
var konstituerande. Styrelsen har hjälpt till att arrangera vår- och julavslutning och terminsupptakt för 
ledare. Vi har även sett till att bidragsansökningar kommit in och sökt bidrag ur fonder, samt sökt 
lägerbidrag hos idrottsförvaltningen för årets läger, vilket gett ett välkommet tillskott till vår ekonomi. 
Ekonomiska bidrag har fördelats till ledare och deltagare på bl.a. sommarens stora scoutläger. Flera av 
styrelsens ledamöter har deltagit i renoveringsarbetet på scoutstugan i Ågesta. Sammantaget har det 
varit ett inspirerande verksamhetsår för styrelsens ledamöter och det är glädjande att uppslutningen 
varit god vid våra möten. 
   

Susanna Järlund, ordförande i Centrumkyrkans ungdom 
  



 
Personal 
 
Under våren var Kim D Bergman anställd på 50 % som barn- och ungdomsledare. Han avtackades vid 
våravslutningen. I samlingsgudstjänsten den 30 augusti installerades Fredrik Södertun som ny pastor i 
Centrumkyrkans församling med inriktning mot barn och ungdom (50 % tjänst). Han har under 
höstterminen i huvudsak bedrivit arbetet med tonår och skött administrationen för CU. Under hösten 
har det varit mycket att organisera och orientera sig i främst vad gäller det administrativa arbetet. 
Fredrik har även skött kontakterna med det nya Stockholmsdistriktet SBUF-08 där han även sitter med 
i styrelsen.  

Fredrik Södertun 
 
Ledarupptakter och ledarvård  
 
I januari hölls en ledarupptakt med föreläsning av Göran Granath, som arbetar som familjeterapeut i 
Bålsta och är medlem i Bromma baptistförsamling. Han genomförde värderingsövningar och 
gruppsamtal och talade om barn med särskilda behov. Föreläsningen var mycket uppskattad, då Göran 
har bred erfarenhet och många kloka tankar om hur man kan bemöta barn som av någon anledning har 
en komplicerad livssituation. Efter samlingen följde terminsplanering. 

I juni bjöds alla ledare in till en avslutningsmiddag på Thai boat, följt av glass och kaffe 
på ett utecafé i närheten av Eriksdalsbadet. Middagen innehöll även en extra avtackning av barn- och 
ungdomsledare Kim D Bergman ifrån ledarhåll. Vi hade tur med vädret och en mycket bra kväll 
tillsammans. 

I augusti hölls en terminsupptakt på Ingarö med terminsplanering.  
 
 
Verksamhetsområden 
 
Barn 
 
Gudstjänst med alla åldrar 
 
Under våren var Kim Bergman huvudansvarig för gudstjänsterna med alla åldrar. Gudstjänsterna var 
följande: 

Den 15:februari var det en gudstjänst med alla åldrar som Kim Bergman tillsammans 
med Annika Niesen var ansvarig för.  

Den15:e mars ansvarade Kim Bergman för gudstjänsten och det var medverkan av 
barnkörerna 

Den 19:e april ansvarade Kim Bergman, Maria Brunander, och Ingrid Permvall för 
gudstjänsten med alla åldrar som sammanföll med Diakonias vårkampanj. Emelie Johnson, en av våra 
ungdomar, medverkade med musik. 

Den 17:e maj var det CU:s sommar avslutning som Kim Bergman och Annika Niesen 
ansvarade för. Det var utdelning av Scoutmedaljer bön för Sjövikselever och avtackning av Kim 
Bergman som slutade sin tjänst. 
 



Under hösten så vilade huvudansvaret för gudstjänster med alla åldrar på Fredrik Södertun och 
gudstjänsterna var följande:  

Den 27:e september var det Gudstjänst med scoutinvigning. Lasse Vallmoss och 
Fredrik Södertun ansvarade för den. 

Den 15:e november ansvarade Fredrik Södertun tillsammans med tonårsgruppen för 
gudstjänsten. Tonåringarna ledde gudstjänsten och medverkade med läsningar och musik. 

Den 13:e december var det CU:s Julavslutning. Fredrik Södertun och Cecilia Thomson 
var ansvariga för den tillsammans med alla scouter och scoutledare. Det var en lyckad avslutning med 
medverkan av scouter och körlek i både Luciatåg och julspel. Efter gudstjänsten var det dans kring 
granen och besök av en viss skäggig person med stor mage som delade ut påsar med eftertraktade och 
ätbara föremål. 

Den 24:e december ansvarade Fredrik Södertun och tonår för julgudstjänsten kl 10.00. 
Det var en härlig gudstjänst i ett enda långt julspel med medverkan av såväl tomten som visa män och 
Gud. Vi hoppas att tonåringarna vill vara med även nästa år och skapa en tradition. 
 

Fredrik Södertun och Kim Bergman 
 

 
Julavslutning i Centrumkyrkans Ungdom. På bilden syns bl.a. våra scouter med ledare. 

 
Barnens gudstjänst 
 
Vår söndagsskola, Barnens gudstjänst, har gått ifrån att hållas varannan söndag till att läggas ned helt. 
Vi funderar nu över fortsättningen, då vi ser att behov finns av någon sorts barnverksamhet under 
gudstjänsttid. 



  
Musik 
 
Barnkör och körlek 
 
Under vårterminen 2009 deltog 6 barn i körleken med Elisabeth Lutteman som ledare. Barnen deltog i 
två gudstjänster. Barnkören lades ner under pågående termin p.g.a. för få barn. 

Under hösten deltog 9 barn i körleken. Eftersom de flesta var nya har vi ägnat mycket 
tid till gruppstärkande övningar. Vi sjunger och leker och avslutar varje gång med en ”stilla stund” 
med ljuständning med samtal och högläsning. Söndag 13 december deltog körleken i CU-gudstjänsten 
och gjorde ett mycket uppskattat Luciatåg tillsammans med spårarscouterna. 

Cecilia Thomsson 
 
Musikrummet 
 
I Musikrummet var det under våren lite sporadisk verksamhet den var uthyrd emellanåt till ett par 
band som inte längre repar där. Under hösten har två band hyrt in sig, The Carnivales och Thin shoes. 
 

Fredrik Södertun 
 
Tonår 
 
Tonårsverksamheten på fredagskvällar 
 
Under våren leddes tonårsarbetet av Kim Bergman och Amanda Holmberg Björkander. Det var en 
rolig termin med 5-10 ungdomar på träffarna som var ca kl 19.00 fredagar (oftast i alla fall). Terminen 
innehöll ett besök hos kyrkan vid Brommaplan, en vårfest och en takhajk som avslutning. Viss 
gudstjänstmedverkan förekom också.  

Under hösten leddes tonårsarbetet av Fredrik Södertun, Amanda Holmberg Björkander 
och Jonas Wrang. Vi träffades oftast kl 19.00 på fredagar med vissa undantag. Vi spelade innebandy 
och bakade med ungdomarna i Bromma, vi genomförde en bytardag och ansvarade för en gudstjänst 
på egen hand. Vid andjakterna så har vi dragit lappar med bibelpersoner i en hatt som vi har samtalat 
omkring. Det var en kul termin med en del nya inslag. 
 
Skolkontakter 
 
Under våren var skolkontakterna inte så aktiva, men en förskola hade sin sommaravslutning  i vår 
kyrka med medverkan från Kim Bergman 

Under hösten har det varit en gymnasieklass på besök och träffat vår ungdomspastor 
och ställt frågor samt tittat på kyrkan och dess symboler. Det var ett uppskattat besök både från 
skolans sida och från vår sida och vi hoppas på vidare kontakter där. I advent var det också besök från 
en förskola som hade sin avslutning i kyrkan med fika i caféet för inbjudna föräldrar. Pastor Lasse var 
med på deras avslutning och bidrog med det andliga. 
 

Fredrik Södertun och Kim Bergman 
 



Scout  
 
Spårarscout (f.d. Miniorscout) 
 
Vt 2009 
Spårarscouter ca 11 stycken, varav 7 flickor och 4 pojkar 
Ledare: Karin Wiborn, Anna Lindholm Olinder, Magnus Rådström och Sara Wrang 
 
Vårterminen började 15:e januari med planering och önskemål från scouterna på vad de ville göra 
under våren. Under våren fokuserade vi på scoutteknik dvs. täljning, eld, knopar med mera. 
Vi genomförde två hajker, en vid scoutstugan i mars och i början 
av maj åkte hela kåren ner till Asptorp utanför Norrköping för ett 
kårläger på fyra dagar. Det var ett glatt gäng med både scouter 
och föräldrar som deltog i matlagning, lägerbål och 
uteaktiviteter. Vid sommarens distriktsscoutläger Galax 09 på 
SMU:s lägergård i Skräddartorp för scouter födda 1999 eller 
äldre deltog en minior/spårare. 
 
Ht 2009 
Spårarscouter ca 18 stycken, varav 9 flickor och 9 pojkar 
Ledare: Karin Wiborn, Anna Lindholm Olinder, Magnus Rådström och Sara Wrang 
 
Höstterminen startade 4:e september med planering inför den nya terminen. Under hösten gick vi 
igenom mycket scoutteknik , säkerhet kring eld och stormkök samt sjukvård. En lördag hade vi 
insamling till barndiabetesfonden. Insamlingen gav ca 3.500 kronor och i samband med insamlingen 
passade kåren på att göra lite reklam för scouting och vi byggde upp ett vindskydd samt en eldstad och 
kokade korv. 

 
Magnus Rådström 

 

Upptäckarscout (f.d. Juniorscout) 

Vt 2009 
Scouter: ca 11 stycken varav 6 pojkar och 5 flickor 
Ledare: Olle Svärd, Amanda Holmberg-Björkander och Brita Holmberg 
 
Vårterminens kunskapsmärke var ”Natur”. Scouterna ska känna till vad allemansrätten innebär, arbeta 
med exemeplvis fåglar, insekter, växter, träd och genomföra ett mindre miljöprojekt. Scouternas första 
uppgift blev att bygga fågelholkar för senare uppsättning ute vid scoutstugan. Det blev ganska 
egenartade skapelser som säkert någon fågel trivdes i. En ganska blöt snöig söndag hade vi 
vinterutfärd till scoutstugan, tittade på bävrarnas härjningar längs Magelungens strandkant och grillade 
korv. Slutligen lärde Dag ut isvett (de tre skapen som man ska tänka på när man är på is: redskap, 
kunskap och sällskap) innan vi försökte åka lite skridskor på den riktigt blöta isen. Terminen fortsatte 
med sedvanlig lägerbålsfilts-tillverkning. En del scouter lyckades bli vän med symaskinen, andra 
inte... Överlevnad stod också på schemat. Det resulterade i fina kojor uppe på berget vid scoutstugan 
och en egen kojhajk i maj.  



 
I februari var det gemensam scoutinvigning med märkesutdelning och lägerinformation för scouter 
och föräldrar. Årets läger utgjordes dels av Asptorpsläger i Kolmården 1-4 maj med scouter från 
Norrköping, Grödinge, Örebro och Farsta. En ny släkting till Ben Hedin kom på besök på lägerbålen. 
Årets andra läger var Galax, Skräddartorp i slutet av juli. Ytterligare en termin har gått med ett gäng 
sammansvetsade scouter 
 

Ht 2009 
Scouter: 7 stycken varav 2 pojkar och 5 flickor 
Ledare: Olle Svärd, Amanda Holmberg- Björkander och Brita Holmberg 
 
Ny hösttermin och ny scoutgrupp. Sju upptäckarscouter försvann till äventyrsscouterna och fem 
spårarscouter blev juniorscouter. Terminen startade med samarbetsövningar, knopspårning och 
paddling på Dreviken. Höstens kunskapsmärke, ”Scoutteknik”, innebär att scouterna ska klara av att 
slå de sex valigaste knoparna, surra och bygga ett enklare pionjärarbete, orientera med karta och 
kompass samt laga mat på stormkök och över öppen 
eld. Vi surrade A-bockar ute vid scoutstugan och tog 
oss över Djupåns mörka vatten, gjorde äppelpaj och 
vaniljsås på stormkök i skogen vid Magelungen, 
spårade efter reflexer i höstmörkret, stadsorienterade i 
Farsta och tittade på film. Kåren deltog även i 
insamling till barndiabetesfonden ”Life for a child” en 
regnig lördag i november men lyckades ändå få ihop 
ca 3 500 kr. 
 
Höstens kanske roligaste dag var distriktets 
patrulltävling ”Kämpaleken” vid vår egen scoutstuga i Ågesta en solig lördag i oktober. Vi 
övernattade i scoutstugan efter ett mycket kylslaget lägerbål. På söndagen stod en linbana klar att åka 
så mycket man ville. Viktoria firade sin födelsedag med oss genom att bjuda på tårta. Scoutstugan är 
en fantastisk plats att vara på och har använts flitigt även torsdagskvällar. Terminen avslutades med en 
gudtjänst där spårarscouterna stod för luciatåg , upptäckarscouterna uppförde ett nyskrivet julspel och 
äventyrsscouterna var kollektinsamlare och fanbärare.  
 

Brita Holmberg 
 
Äventyrarscout (f.d. Patrullscout) 2009 
 
Vt 2009 
Antal scouter: ca 12 st. Ledare: Johan Lindholm, Lollo Svenborn och delvis Jakob Carlbäcker. Lasse 
Vallmoss och Dag Lunden ställde även upp vid några tillfällen. 
 
Ännu ett fantastiskt scout år är dags att summera! Under vårterminen hade Lollo och jag (Johan) ett 
hanterbart scoutgäng med två patruller – killar och tjejer ca 12 st. De fem tjejerna från Skogås med 
omnejd med patrullnamnet Blackstones satte sin prägel på allt som tänkt genomföras under både 
torsdagkvällar, hajker och läger. Nog om detta – i början av vårterminen hade vi hantverk med 



tillverkning av hajkbrickor ett par torsdagskvällar – vilka faktiskt blev både klara och fint lackade! En 
annan kväll stack vi ned till Magelungen och körde skridskor på rundbanan nedanför Farsta Gård. 
Isorienteringen som var planerad vågade vi inte genomföra då isförhållandena vid strandkanterna inte 
var de bästa. Då tjej och killpatrullerna inte alltid kom så där särdeles överens bestämdes att vi skulle 
genomföra minst ett möte med samarbetsövningar. Det avlöpte över förväntan nere vid Farstaängen 
med tillhörande pinnbrödsbak över öppen eld!   

Några torsdagskvällar for vi ut till scoutstugan och prövade på primitiv matlagning. Ena 
gången byggdes fantastiska sjustensugnar (stenugn byggd av 7 stenar alltså) och gången därpå 
användes ugnarna till bl.a. brödbak. Ett par av scouterna hade till denna andra gång även förberett 
pizzabak och slutresultatet blev väl så där men ett bra och kul initiativ var det! En kväll i maj åkte vi 
till Flaten och tittade på bävrarnas framfart samt eldade och hade lite allvarssnack med pastor Lasse. 
Terminen avslutades med en dagsutflykt på Drevviken 16:e maj. Dag och jag fick med oss 
killscouterna som testade både kajak (Rasmus paddlade en dubbelkajak alldeles ensam) medan de 
andra seglade optimistjollarna till vår slutdestination Skrubbaholmar. På en av holmarna lagades 
kolbullar över öppen eld och hemresan blev lite lugnare än ditresan (skillnad på motvind – kryss och 
medvind – läns) bara så ni vet! En toppendag på sjö och land tycker i alla fall jag! 

De flesta av äventyrarna var även med på våra två scoutläger Asptorp och Galax-09. 
 
Ht 2009 
Antal scouter: 17 st. Ledare: Johan Lindholm, Lollo Svenborn, Stina Talor (from okt), Magnus 
Lindholm(ett par gånger), Lasse Vallmoss (ett par gånger) och Lennart Hellsten (en gång). 
 
Till hösten hade äventyrarna förändrats något till antalet. Endast Emelie och Amanda var kvar av 
ursprungliga Blackstones men fick två nya patrullkamrater genom Sofie och Issa. En helt ny patrull av 
nya äventyrarkillar fick inrättas så att vi till slut var 17 scouter. Det är en utmaning för två scoutledare 
(förvisso erfarna) att handskas med en så stor scoutgrupp. De sista scoutmötena på terminen fick vi 
välbehövlig förstärkning genom Stina Taylor (mycket trevligt med en ny tjejledare). De första två 
mötena för terminen när vi för övrigt paddlade vid Drevviken och hade samarbetsövningar vid Farsta 
gård ryckte Magnus ”Manne” Lindholm in som hjälpande hand. En av höstens häftigaste möten hölls 
vid norra änden av Flaten sjön. Lasse Vallmoss var med denna gång och fick tillsammans med 
äventyrsscouterna klättra i grottor samt senare i totalt beckmörker och högst upp på ett högt berg göra 
upp eld och baka pinnbröd. En riktigt kolsvart och äventyrlig torsdag kväll mitt i söderorts vildmark!  

Höstens hajk hölls vid scoutstugan i samband med kämpaleken i oktober. Här kan vi 
tala om Farstaäventyrare som kämpade tappert och på natten (som f.ö. var mycket kall) sov i 
militärtält med tillhörande eldvakt. Söndagen tillbringades till stor del vid linbanan som byggdes upp 
strax bortanför scoutstugan. Ett minne för livet tror jag de flesta tyckte som var med! Knopar och 
surrningar kan det aldrig bli för mycket av så det nötte vi ett par torsdagskvällar i kyrkan. Lennart 
”Lelle” Hellsten arrangerade en statsorientering som jag tror avlöpte väl då jag (som inte kunde vara 
med denna gång) åtminstone uppfattade att alla kommit tillbaka till scoutmötet i början av november 
(två veckor efter orienteringen).  Ett par gånger med hantverk och en gång med sjukvård hann vi också 
med denna höst.  I äventyrsscout ingår även att patrullerna får arrangera eget patrullmöte någon eller 
några gånger per termin. Ett trevligt inslag i början av december var att en av patrullerna förlade sitt 
patrullmöte till musikrummet nere i kyrkan och där musicerade så gott det gick med ledning av sin 
patrulledare Gustav. Terminen avslutades med ”julstök” bestående av ljusstöpning (traditionell) samt 
gjutning i apelsin och en hejdundrande fruktsallad. Självklart var de flesta med på den formella 



avslutningsgudstjänsten med invigning av både scouter och ledare och tillhörande dans kring gran och 
besök av tomten. 

Med hjälp av många andra ledare har höstterminen klarats av och jag tror att de flesta är 
nöjda med scoutåret 2009 och ser fram emot ett häftigt 2010. 

Johan Lindholm 
 
Farsta Underground RS 
 
Vt 2009 och ht 2009 
Roverscouter: ca 3 stycken 
Hela våren och hösten låg verksamheten på is då alla RS:are var upptagna som ledare med respektive 
grupper. 

Magnus Rådström 
 
Stugan vid Djupån 
 
Under 2009 har vi haft hajker, dagsutflykter och scoutkvällar, vid dessa tillfällen har ledare och 
scouter praktiserat och utökat sin kunskap om naturen, woodcraft, orientering, hur vi fungerar i grupp 
och hur man smyger i mörker. Vi har även under året arrangerat två arbetsdagar då ledare, fogdar, 
scouter, styrelseledamöter och andra snickrat, rivit, tvättat målat både inne och ute. Några större 
förändringar detta år är att vi målat taket på loftet ytterligare en gång förrådet har fått sig en omgång 
med nya hyllor och ordentlig struktur. Fortfarande har inte skorstenen besiktigats men de sista 
detaljerna rörande röret är åtgärdat så nu är bara besiktning av sotaren kvar. Under vintern användes 
stugan i ett distriktsarrangemang och under hösten arrangerade vi Kämpaleken för distriktet, där var 
stugan basen för aktiviteterna. Vi haft två uthyrningar: en då Älvsjö SMU hade en hajk och en då 
Argaladej hade årsmöte och övernattning. 
 
Sista lördagen före jul hade snön kommit och lagt 
sig runt stugan då arrangerades som vanligt och 
snart traditionsenligt julglöggen i stugan det var ett 
tjugotal glada ledare och församlingsmedlemmar 
som deltog. De som såg till att vi kunde träffas var 
Anders o Lena Hamelius, Lollo Svenborn och Olle 
Svärd.   
 
Tack till alla som varit med och arbetat under detta 
år. Jag hoppas att se både nya och gamla ansikten i 
arbetet med stugan det kommande året det behöver 
både den och vi kanske framförallt vi då den ger 
oss en tillflykt av ro och vildmark trots att den 
ligger så nära staden.   
 

Olle Svärd   



 
Läger och arrangemang 
 
Isbiten  
Baptistscoutkåren Atomen i Farsta arrangerade 13-15 februari 2009 den klassiska vinterscouthajken 
Isbiten för äventyrarscouter och ledare i området söder om Farsta Centrum i Stockholm ned mot 
Ågestaskogarna. Enligt uppskattningar borde detta ha varit den 42:a årgången men då det inte alla år 
arrangerats en hajk så är det inte den 42:a hajken, troligen den 40:e. Som tidigare är hajken en 
ledarträff med fokus på utbildning om vinter och friluftsliv med inslag av socialt umgänge. Men också 
en klurig scouttävlan i jakten på det åtråvärda vandringspriset fältbåren. 
Deltagare i år var patruller från Älvsjö och Farsta med deltagare från Johanneshov, City, Enskede, 
Nacka-Björknäs samt Saltsjöbaden. Totalt var det två patruller som tävlade med totalt 7 deltagare. 

Hajkupplägget var det klassiska, d.v.s. en inledande aktivitet/spårning samt en 
föreläsning om kyla och köldskador och hur dessa kan förebyggas på fredagskvällen av läkaren tillika 
skridskoåkaren och scoutledaren i Bagarmossens scoutkår Thure Björck. Natten fredag-lördag 
tillbringades inomhus vid scoutkårens scoutstuga Djuprännilen i Ågesta. Lördag morgon gav sig 
deltagarna ut på en spårning mot en okänd övernattningsplats. Under färden avverkades några 
tävlingsmoment och ett antal chiffer. Vid en av kontrollerna på spårningen skulle deltagarna rädda en 
plurrad 10 årig scout vid namn Moltas resp Malin. I båda fallen var scouten, blöt och nedkyld samt 
plurrad i mycket tunn is långt ut (>20 meter från säker is). Arrangören noterade vid genomförandet att 
det finns bristande kunskaper i lämpliga räddningstekniker samt att alla patruller kanske inte har riktigt 
har koll på hur säkerhetsutrustning skall användas vid en räddningsinsats. Däremot vet man hur viktig 
uppmuntran och omhändertagande efter en plurrning är.  

Slutligen tog sig deltagarna fram till den förutbestämda hajkplatsen vid Kvarnsjöns 
sydvästra strand som arrangören hade fått lov att använda som lägerplats av tillsyningsmannen för 
Kvarnsjöns naturreservat. Av samma person fick vi också hjälp med ved då det inte var tillåtet att ta 
ved ur skogen (Ett stort tack till Huddinge kommun för denna service!). Övernattningen lördag-söndag 
skedde i vindskydd (<-9 grader på natten). Efter uppvaknandet/upptiningen på söndagsmorgonen och 
en viss uppstädning av lägerplatsen samt avslutande tävlingsmoment genomfördes återtåget till 
scoutstugan Djuprännilen där hajken avslutades runt 13:30 tiden på söndagseftermiddagen. 

Tävlingsmomentet vanns av patrullen från Scoutkåren Atomen i Farsta och Atomen har 
nu ansvar att förvara vandringspriset till nästa år.  

Text och foto: Dag Lundén 
 



Sölden 2009 
 
Även detta år hade Kim m.fl. lyckats dra ihop ett gäng skidsugna ungdomar och 27 +-are för färd ner 
mot Alpernas branter! Från Farsta var vi ett blandat gäng av patrullscouter, tonåringar, föräldrar, 
scoutledare och ungdomsledare som samlades tidigt vid Klararbergsviadukten den 4:e april. Färden 
gick söderut via Helsingborg-Helsingör, genom Danmark och strax var vi i Puttgarden på tyska sidan. 
Färden genom Tyskland är en ändlös sträcka på Autobahn, mestadels i mörker, och med några enstaka 
stopp för toalettbestyr på de underbara rastplatserna! När de flesta efter några timmars sömn, vaknar vi 
upp till ett helt nytt och fantastiskt landskap i Umhausen och pension Johanna. Här laddar vi upp med 
frukost och ombyte till skidkläder i pjäxkällaren för bussresa de sista 25 minuterna till backarna i 
Sölden, Österrike. För mig som varit med de senaste åren är det alltid lika härligt att mötas av 
snötäckta fantastiskt branta alptoppar och härliga pister på upp till drygt 3.000 meters höjd.  

 
Veckan innehåller 6 skiddagar i backarna och alltid några lagom häftiga utmaningar med Kim efter 
middagen. Fotbollsturnering, frågesport och sista kvällen en slags stadsorientering för lag med hjälp 
av ledare och walkie talkies är något av det som hände under kvällarna. Detta år var det även några 
som valde bort skidåkningen mot exempelvis långa utflykter (vandring) längs bergsstigarna upp till 
högt belägna bergsbyar i omgivningen av Umhausen (Gustav och pappa Lasse t.ex.). Manne hade 
även ett gäng kompisar med sig från Älvdalens äventyrs och turistlinje. Två av dessa gjorde ett försök 
att toppbestiga alptoppen närmast vår pension. Efter ett antal timmars vandring i gymnastikskor fick 
de vända åter när de hade snö upp till armhålorna och fortfarande några hundra höjdmeter kvar till 
toppen. Lagom möra kom de ner till middagen. Jag tror att de somnade ovaggade! 

En av dagarna bestämde sig Kim, Manne + gänget från Älvdalen att det var dags för 
den stora utmaningen nämligen att försöka åka skidor från toppen av storslalombacken på glaciären ca 
3.000 m ö h och ner till parkeringen i Sölden by 1.370 m ö h. Detta skulle ske på max 10 minuter!! 
Manne och Kim (tror jag) klarade bedriften. De var så taggade att de inte hade märkt att de under 
nedfarten även hade korsat en backe där en slalomtävling för småknattar gick av stapeln. Vet inte om 
man som svensk vågar visa sig i Sölden igen efter detta! 

Vi hade en fantastisk vecka i och kring Sölden med nästan bara sol och vill skicka ett 
jättetack till inte minst Håkan Franzén som ordnade med busstransporten samt Kim som höll i allt 
övrigt kring program/logistik. 

Johan Lindholm 
Deltagare och 2:e busschaufför 



Asptorp 
 

 
 
Den 1-3/5 åkte 24 scouter, samt ledare, ett antal föräldrar, syskon och andra lägerälskare till 
lägerplatsen Asptorp i Kolmåden. Där mötte vi upp med kårer från Norrköping, Grödinge och Örebro 
för att under ett par dagar leva lägerliv genom att sova i tält, laga mat över öppen eld, ha lägerbål och 
förstås tävla i den klassiska spårningen ”Runstaven”.  

Scouterna och ledarna delades upp i olika matlag för upptäckare, spårare och 
äventyrare. Föräldrarna och syskonen bildade ett eget matlag. Dagarna tillbringades till stor del i dessa 
grupper och det fanns gått om tid att umgås och bara njuta! Vid lägerbålen på kvällarna samlades alla 
grupperna rund elden och det sjöngs, spexandes och tävlades.  

Det var en fantastisk vårhelg med strålande sol och värme på dagarna och minusgrader 
på nätterna. Några inbitna ledare lärde oss andra att man enligt scoutkalendern ska ha kortbyxor på sig 
i maj – vilket de hade och faktiskt kunde uppskatta denna gång. På nätterna däremot frös vattnet och 
mer än en scout lärde sig nog att det är varmare om man sover med mössa på sig. Innan hemresan på 
söndagen var det några tappra scouter som tog sig ett dopp i sjön! 

Stina Taylor 
 
 
Kristendomsskolan på Sjövik  
 
På årets kristendomsskola på Sjövik så var det tio ungdomar 
med anslutning till Centrumkyrkan i Farsta som deltog. 
Pastor Lasse Vallmoss och Kim Bergman som då arbetade 
med ungdomsarbetet i församlingen var med som ledare på 
lägret. Även Fredrik Södertun som nu arbetar med 
ungdomsarbetet var med som ledare på lägret men inte som 
ledare från Centrumkyrkan. Lägret var som vanligt direkt 



efter midsommar och varade i två veckor. Från Farsta var det elever i alla fyra årskurser mycket ny 
kunskap om Bibeln kristen tro och om livet inhämtades under dessa två veckor. Under lägret så sken 
solen nästan hela tiden och det badades en hel del. Årets kristendomsskola var två fantastiska veckor. 
 

Fredrik Södertun 

Kämpaleken 
Ca 200 scouter, SMU-distriktets scoutkonsulent, föräldrar och ledare deltog i SMU-Mälardalens 
klassiska Kämpalek den 10 oktober 2009. Scoutkåren Atomen (Centrumkyrkans Ungdom i Farsta) 
ansvarade för arrangemang och banläggning. Platsen var vid scoutstugan Djuprännilen i 
Ågestaskogarna. Några kårer hajkade sedan till söndagen vid stugan eller i dess omedelbara närhet  
Temat för spårningen byggde på Bo Hedin, en okänd fjärde guldgrävare i trion ”The lucky Swedes”, 
och ättling till den i kåren mer kände Ben Hedin. Han hade återvänt till Sverige med hela den 
förmögenhet i guld som han lyckats vaska fram i Alaska. Tyvärr hade han förlorat minnet och även 
kunskapen om var han gömt sin skatt och ända sedan dess, d.v.s. under snart 110 år har många sett en 
person som liknat en guldgrävare från 1800 talet söka sig fram i Ågestaskogarna med en hacka eller 
spade i sin hand. Scouterna fick bistå Bo i att återfinna guldskatten och som tack fick var och en en 
gåva efter väl genomfört arbete.  

Det kan nämnas att Atomen deltog med en upptäckarpatrull, en spårarpatrull och två 
äventyrspatruller. Äventyrarna kom på första (patrull Medierad Betong) och andra plats (patrull 
”Armerad betong”) i sin åldersgrupp och har nu ett vandringspris att förvalta ett år. 
 



 
Olle med flera ledare i Atomen byggde upp ett flertal olika kamratbanor som deltagarna kunde utnyttja 
under väntetiden vid start/mål som ett alternativ till korvgrillning. Detta gjorde att väntetiden inte 
kändes speciellt lång och alla höll sig varma och aktiva.  
 63 personer från Farsta-Atomen, Älvsjö, Storvreta och Rönninge deltog i den 
efterföljande hajken. På kvällen arrangerades ett mysigt gemensamt lägerbål och vi lyckades att få 
plats med alla scouter runt lägerelden bakom stugan, men några fick sitta i dubbla rader. Farstas 
äventyrare sov i militärtält (med eldvakt hela natten) och spårarscouterna i scoutstugan. Några av 
ledarna sov i en utkyld tipi på ett mycket ojämt underlag. Tyvärr lämnade alla kårer utom Atomen 
hajkplatsen direkt efter frukost på söndagen och fick därför inte möjlighet att testa den mycket häftiga 
linbanan som Olle, Johan, Mange och Lollo spänt upp ned mot Djupåns bäckravin. 

 
Text och foto: Dag Lundén 

 
Galax 09 
 
Från Farsta var det tolv scouter, fem ledare och tre funktionärer som åkte till lägret Galax 09 på 
Skräddartorp 26/7-1/8. På lägret var det rymdtema och byn vi bodde i hette Vostok. Dagarna präglades 
programmet av olika teman: tro, identitet, omvärld, energi och action! På eftermiddagarna kunde man 
gå på olika spontanaktiviter, den som ville kunde prova på att jonglera, hänga i pysseltältet eller spela 
Jerikospel. På lägerbålen fick vi besök av Dr. G.A.Lax, som ledde rymdexpeditionen och en hel del 
utomjordingar från de planeter vi besökte.  
 
Natten mot fredagen var det några utomjordingar som hade stulit bränslet till rymdskeppet så alla 
äventyrar- och utmanarscouter fick leta rätt på det så att vi kunde komma hem igen. Men på morgonen 
när spårar- och upptäckarscouterna vaknat fick de veta att Dr. G.A.Lax hade råkat spränga upp kartan. 
Så det var bara ut i skogen och leta. Vid dagens slut hade vi både karta och bränsle och kunde under 
natten tryggt landa på jorden igen.  
 

Sara Wrang 



 
Motioner 
 
Motion Musikrummet 
 
Vi ungdomar som använder musikrummet uppskattar väldigt mycket att det finns ett sådant. Däremot 
så är sakerna som finns där nere inte i så bra skick för tillfället. Vi föreslår därför årsmötet att köpa in 
framför allt nya kablar och trumstockar, men vi önskar även nya instrument och förstärkare. 
 
/Vi som använder musikrummet genom Fredrik Södertun 
 
Styrelsens svar: Det finns ca 1700 kr att köpa in prylar till musikrummet för. Det är med andra ord 
helt ok att köpa in nya trumstockar, men kablar kan vi se över om de går att laga. I övrigt vill vi att de 
som skrivit motionen kommer med en önskelista, gärna med exempel på vad det ni vill köpa in kostar, 
och ger till styrelsen så att vi kan arbeta vidare med detta.   
 
 
Motion Pingisbord 
 
En gång i tiden fanns det ett pingisbord i kyrkan vilket var mycket uppskattat av ungdomarna i CU. 
Tonår föreslår årsmötet att köpa in ett pingisbord till ungdomsvåningen så att vi får möjlighet till mer 
motion så att vi kan hålla oss friska. 
 
/Tonår genom Fredrik Södertun 
 
Styrelsens svar: Det är en ganska stor investering, men vi är positiva till att köpa in ett sådant bord då 
vi tror att det kan komma till användning. Det finns inte så mycket pengar att köpa in saker för, men vi 
kan hjälpas åt att hålla koll på t.ex. Blocket och undersöka om vi kan få köpa ett begagnat bord. Vi 
efterlyser någon som kan ta på sig uppgiften att göra detta. Bordet måste vara hopfällbart. 
 
 
Motion Konstvägg 
 
Vi i tonår tycker om att vara kreativa och skapa konst på olika sätt. Vi tycker det skulle vara kul att få 
större utlopp för denna kreativitet och föreslår årsmötet att ordna en konstvägg i källaren som man kan 
måla och skapa konst på.   
 
/Tonår genom Fredrik Södertun 
 
Styrelsens svar: Eftersom lokalerna inte tillhör CU, utan församlingen, kan vi inte måla på väggar 
utan fastighetsgruppens tillstånd, och det är inte troligt att vi får det. Vi föreslår i stället att vi köper in 
två stora träskivor (masonit) som ställs mot en vägg (nere vid RS-lyan) och som man kan måla på. Blir 
konstverken bra kan vi placera dem i ungdomsvåningen eller på annan lämplig plats. 
 
 
 



Motion Stereo 
 
Vi i tonår tycker mycket om att lyssna på musik och föreslår därför årsmötet att köpa in en stereo till 
ungdomsvåningen som kan kopplas till mp3-spelare och dylikt. 
 
/Tonår genom Fredrik Södertun 
 
Styrelsens svar: Är det en stereo som behövs, eller skulle det funka med ett par lösa högtalare som 
man kan koppla till en dator eller dylikt? Man kan också tänka sig att göra en efterlysning i 
församlingen och höra om någon har en stereo att skänka, men då behöver vi veta om det fungerar 
med en vanlig aux-anslutning (vit/röd, teleplugg) eller om musiken ska hämtas på annat sätt. Fundera 
mer över exakt vad ni vill ha och återkom.  
 
 
Motion Tonårsrummet 
 
Vi i tonår trivs väldigt bra nere i ungdomsvåningen och särskilt i tonårsrummet men vi skulle vilja 
göra om det lite. Som tonårsrummet är nu så speglar det en tid då ingen av oss i tonår var med och vi 
skulle därför vilja göra om det till vårt, genom att ändra i inredningen och kanske måla bokhyllan och 
bordet. Vårt förslag är att tillsammans med styrelsen göra upp en plan för hur vi kan ändra i 
tonårsrummet. 
 
/Tonår genom Fredrik Södertun 
 
Styrelsens svar: Det låter som en bra idé. Gör en lista över vad ni vill köpa in (färg etc) och ge den till 
styrelsen, så får ni göra inköpen efter att vi har godkänt listan. Det är helt ok att plocka ned gamla 
saker ifrån väggarna och sätta upp nya också. 
 
Motion om scoutskjortor 
 
Tack gode Gud för scoutkåren och alla duktiga ledare. Centrumkyrkans scoutkår fungerar bra för att vi 
för närvarande har många ledare (fler behövs alltid!). En del ledare är unga, en del studerar, en del är 
arbetslösa. Vi tycker det är bra att ledare får sina lägeravgifter betalda. Vi vill också att alla ledare ska 
kunna få den nya scoutskjortan betald av CU.  
Därför motionerar vi om 
- Att alla ledare kan få sin scoutskjorta betald av CU. 
 
/Lasse Vallmoss och Sara Wrang 
 
Styrelsens svar: Eftersom scoutskjortorna kostar 169 kr/st tror vi att de flesta ledare har råd att bekosta 
dem själva. Men vi vet också att det kan vara tufft att få ekonomin att gå ihop, och föreslår därför att 
en liten skjortfond på 340 kr skapas (motsvarande 2 st skjortor) som ledare sedan kan ansöka om 
bidrag ifrån (via styrelsen). 


