Verksamhetsberättelse
för Centrumkyrkans Ungdom (CU) i Farsta 2010
Under verksamhetsåret ansluten till Svenska Baptisternas Ungdomsförbund/equmenia
och SMU-scout, samt SBUF08-distriktet

Foto: Dag Lundén

Ordföranden har ordet
2010 har nått sitt slut och var och en av oss har säkert en massa minnen från året som gått. Det här är
berättelsen om vad som hänt i Centrumkyrkans Ungdom (CU) under hela 2010. Det är fantastiskt att se
alla aktiviteter och tänka att härifrån har scouter, körsångare och tonåringar fått med sig minnen och
möten, kanske för livet. Tack till alla entusiastiska och trogna medlemmar, både barn, ungdomar och
ledare! Ni har alla varit med och bidragit till ett innehållsrikt år.
Det har varit mitt första år som CU:s ordförande och jag har haft fullt upp med att lära
mig om verksamheten och rutiner, vad som görs och när. Som tur är finns alla ni engagerade ledare
som kan visa en tillrätta och som vet hur det brukar vara. Det har varit roligt att få vara med och få mer
inblick i allt som händer, t.ex. att vara med och rigga scoututställning utanför kyrkan i samband med
Farsta Centrums 50-årsfirande. Och så förstås Centrumkyrkans scoutkårs 50-årsjubileum med
kolbullar och våfflor vid scoutstugan. Jag hoppas du också har ett härligt CU-minne från 2010! Ta det
med dig så går vi in i 2011 tillsammans!
Maria Brunander, ordförande

Styrelsen
Vid årsmötet den 19 februari 2010 byttes ungefär halva styrelsen ut, varav både ordförande och kassör.
Till den nya styrelsen valdes följande personer: Maria Brunander, ordförande, Anna Bengtsson,
kassör, Johan Lindholm, Olle Svärd, Amanda Holmberg Björkander, Sara Wrang och Kajsa
Hällegårdh, ledamöter samt Erik Holmberg och Magnus Rådström, suppleanter. Fredrik Södertun har i
egenskap av barn- och ungdomspastor varit adjungerad vid styrelsemötena och arbetat i nära
samarbete med styrelsen.
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden under året, varav ett
konstituerande. Mötena har varit välbesökta. Ett beslut har fattats per capsulam, också det är
protokollfört. Per capsulam innebär att styrelsen inte träffats utan haft kontakt via e-post eller telefon
för att fatta ett beslut.
Styrelsen har arbetat med att söka lägerbidrag och ansvarat för ekonomin i övrigt. Den
har bidragit till att arrangera vår- och julavslutningar samt terminsupptakt för ledarna. Styrelsen har
också haft ett möte tillsammans med Centrumkyrkans församlings styrelse då vi pratade om sådant
som vi gör gemensamt, t.ex. gudstjänster, och kontakten mellan CU och församlingen.
CU har under 2010 haft 84 medlemmar, varav 63 medlemmar mellan 7 och 25 år. CU
är bidragsgrundande förening i Svenska Baptisternas Ungdomsförbund.
Maria Brunander, ordförande i Centrumkyrkans ungdom
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Personal
Under året har Fredrik Södertun arbetat som pastor med ansvar för barn- och ungdomsarbetet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter har varit tonårsverksamhet, gudstjänster för alla åldrar och
administration av CU:s verksamhet, exempelvis bidragsansökningar, statistik m.m. Tjänsten har varit
på 50 % och under höstterminen har Fredrik fått anställning av SBUF 08 som är vårt distrikt på
ytterligare 50 %. Detta innebär bland annat att en del arbetsuppgifter flyttas över till den tjänsten.
Fredrik Södertun

Ledarupptakter och ledarvård
Under våren så hade vi en ledarupptakt i januari där vi bjöd in Göran Granath som talade med oss om
barn och ungdomar från utsatta miljöer och med särskilda behov. Vi planerade även det gemensamma
programmet för terminen. Terminen avslutades med en trevlig middag på en restaurang i Tallkrogen.
Höstterminen inleddes med en ledarupptakt då programmet planerades och avslutades traditionsenligt
med julglögg i scoutstugan. Det har även varit ett par ledarsamlingar under terminerna.
Fredrik Södertun

CU:s hemsida www.cufarsta.nu
Under året fick CU:s hemsida ett nytt utseende. Den är nu utformad med hjälp av en Wordpress-mall
och administreras via det systemet. Det har medfört att fler kan vara med och lägga ut material på ett
enkelt sätt. Samt att hemsidan blivit ännu mer funktionell och tilltalande. Där går det till exempel att
hitta bilder ifrån genomförda arrangemang, föreningens stadgar, scoutprogrammen, kontaktuppgifter,
med mera. Förhoppningen är att www.cufarsta.nu nu blir en värdefull källa för information och
kommunikation i föreningen och för alla som är intresserade av vår verksamhet.
Susanna Järlund

Verksamhetsområden
Barn
Gudstjänst med alla åldrar
Under vår- och höstterminen så har det varit 3-4 gudstjänster för alla åldrar per termin. De flesta har
varit tillsammans med körlek och scouter. Ansvarig för dessa har i huvudsak varit Fredrik Södertun
med stor hjälp av Lasse Vallmoss och Cecilia Thomsson, och självklart alla barn och ungdomar.
Under året har vi testat en sorts allaktivitetspredikan där hela församlingen är med och dramatiserar en
bibeltext som någon av pastorerna sedan knyter ihop i en kortare appell. Gudstjänsterna har varit
uppskattade och bland de mest välbesökta under året, det tackar vi alla fantastiska barn och ungdomar
för.
Fredrik Södertun
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Musik
Barnkör och körlek
Under vårterminen 2010 deltog 11 barn i körleken. Barnen medverkade i gudstjänst tillsammans med
scouter vid två tillfällen: 24 oktober och 12 december.
Under hösten delades barnen in i två grupper: en körlek för 4-6 åringar och en barnkör för 7-11
åringar. Den 21 februari och den 23 maj medverkade båda grupperna i gudstjänsten.
Cecilia Thomsson

Musikrummet/replokalen
Under året har ”The Carnivals” repat som vanligt och ett band under ledning av Gustav Hällegårdh.
Ett annat band har upplåtit lokalen utan att alla har varit fullt informerade eller att hyra har betalats.
Arbete med att få lite bättre kontroll över banden är på gång. Replokalen är tyvärr i ganska dåligt skick
och skulle behöva städas upp och renoveras lite. En del inköp av gemensamt material skulle också
behövas.
Gustav Hällegårdh

Tonår
Tonårsverksamheten på fredagskvällar
Under vårterminen var vi ca 4-7 deltagare på tonår och hade ett varierat program med mycket tid för
gemenskap och att bara vara tillsammans. Vi började den 15 januari och vi gjorde alltifrån hantverk till
pizza och åkte till Rissne på valborgsrock. Vi avslutade terminen med en övernattning till CU:s
avslutningsgudtjänst den 22 maj.
Höstterminen började den 10 september och nu började det ta fart ordentligt. Vi var 14
st på första gången och det höll i sig under hela terminen och vi avslutade med 18 st på
pepparkakshustävlingen den 10 december. Under terminen spelade vi en hel del spel, diskuterade
livsviktiga ämnen och vi hade en hemlig gäst (Kim Bergman) vid ett tillfälle.
Varje tonårsträff avslutas med en andakt som bara verkar bli längre och längre då
ungdomarna aldrig vill gå hem.
Fredrik Södertun

Skolkontakter
Skolkontakterna har varit begränsade till ett besök från Farsta gymnasium under våren som var i
kyrkan för att ställa frågor och lyssna på pastor Fredrik som berättade om kristen tro och om
församlingen. Besöket var uppskattat av både pastor och lärare och förhoppningsvis av eleverna också.
Fredrik Södertun
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Scout
Spårarscout (f.d. Miniorscout)
Vårterminen 2010
Ledare: Anna Lindholm Olinder, Magnus Rådström, Karin Wiborn, Sara Wrang
Extraledare vid klättring: Elena Lainez, Lollo Svenborn
Under våren bestod spårargruppen av 12 spårare. Eftersom vi hade en snörik vinter passade vi på att
ha vinteraktiviteter i början av terminen. Vi åkte pulka och byggde snögubbar vid Farstaängen, åkte
skridskor och skidor på Drevviken. Byggde ”bivacker” vid Hökarängsbadet och hade barnens
vasalopp i Ågesta. Barnens vasalopp genomfördes med hjälp av lånad utrustning från IK
Jordbänningarna i Haninge. Alla som åkte fick diplom. De skulle åka minst en kilometer, men de
flesta åkte mer.
När vintern tog slut övergick vi till andra scoutaktiviteter. Spårarna lärde sig knopar,
alla kunde nästan fem knopar och en del kunde tio stycken. De fick också lära sig sjukvård, täljning,
spårning och eldning. Med säkringshjälp av Elena Lainez och Lollo Svenborn hade vi klättring vid
Klyftan.
På kårhajken i maj var hela spårargruppen med. Våra sju äldsta fick göra brouppgift för
att så småningom bli upptäckarscouter. De yngre fick träna att tända eldar på säker plats vid bäcken.
När sommarlägret kom ville alla åka med, nu blev de äldsta upptäckarscouter och de
yngsta fem bildade en spårarpatrull, ALAVA.
Höstterminen 2010
Ledare: Anna Lindholm Olinder, Karin Wiborn, Sara Wrang, Gustav Hällegårdh
Alla fem kvarvarande spårare fortsatte under hösten, deras patrull har fått två nya medlemmar i samma
ålder. Vi har dessutom fått sju nya yngre scouter, så sammanlagt 14 spårarscouter har kommit troget
varje torsdag.
Vi började gå igenom viktiga scoutkunskaper, som att göra upp eld, sätta ihop ett
stormkök, tända och släcka en fotogenlykta och kunna viktiga knopar. De som hade varit med tidigare
har kunnat hjälpa till med instruktionerna men även fått en del mer avancerade uppgifter, som att koka
blåbärssoppa till hela gruppen på stormkök.
Nästan hela gruppen deltog i Kämpaleken i september, trots att ingen av ledarna kunde
vara med. Pålitliga föräldrar tog hand om gruppen, och alla var nöjda trots att det ösregnade nästan
hela dagen.
Gruppen har haft drama vid två tillfällen och dramatiserade en bibelberättelse om hur
Jesus botade sjuka, på scoutgudstjänsten i oktober. Vid scoutkårens 50-årsjubileum deltog nästan hela
gruppen.
Vi upptäckte att gruppen fungerade bäst ute, så vi har varit ute nästan alla gånger. När
vi skulle ha knivgenomgång lät vi halva gruppen vara inne och arbeta med kniven, medan den andra
delen gick ut och eldade. Vid sådana tillfällen är det bra att vara många ledare.
Lite julaktiviteter hade vi i december, med pepparkaksbak, ljusgjutning och julpyssel.
Sista gången på terminen hade vi lägerbål runt fotogenlyktan tillsammans med upptäckarna.
Anna Lindholm Olinder
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Upptäckarscout (f.d. Juniorscout)
Vårterminen 2010
Scouter: ca 7 stycken varav 2 pojkar och 5 flickor
Ledare: Olle Svärd, Amanda Holmberg-Björkander och Brita Holmberg
Extraledare: Dag Lundén, Lennart Hellsten
Vårterminens kunskapsmärke var ”Var redo”, vilket innebär att scouterna ska lära sig första hjälpen,
livräddning, framträdande med gruppen, brandsäkerhet och känna till olika former av handikapp.
Förutom att lära oss första hjälpen och sjukvårdskunskap så övade vi oss på sjövett, knopar, simning
med mera inför sommarens skärgårdsläger. Vi gjorde knoptavlor, badade på Farstabadet och tränade
livräddning.
En mycket 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 lägerbålsfiltstillverkning. Nu
börjar de faktiskt dyka upp på läger och hajker.
Kårhajk hölls ute vid scoutstugan i maj. Upptäckarscouterna hade sedvanligt gjort
brouppgifter för de blivande upptäckarna. De sista gångerna innan sommaren gjorde vi cykelfärd,
klättrade vid scoutstugan och paddlade kanot på Drevviken.
Vid sommaravslutningsgudtjänsten i maj gjorde regnet att vi fick fika i caféet, medan
chokladbollskatapulten kom fram på gräsmattan utanför kyrkan. Ytterligare en termin har gått med ett
gäng pigga scouter.
Årets händelse var sommarens läger Sjöbus 2.0 på Grönskär i Stockholms skärgård
tillsammans med scouter från Grödinge, Bromma och Älvdalen. Nya släktingar till Ben Hedin dök upp
på lägerbålen.
Höstterminen 2010
Scouter: ca 11 stycken varav 4 pojkar och 7 flickor
Ledare: Olle Svärd, Kajsa Hällegårdh och Brita Holmberg
Ny hösttermin efter en sommar med ett roligt skärgårdsläger. En delvis ny scoutgrupp och en ny
ledare, Kajsa Hällegårdh som ersatte Amanda. I år var det ingen av upptäckarscouterna som försvann
till äventyrsscouterna men fem spårarscouter blev upptäckare. Terminen startade med
samarbetsövningar och paddling på Drevviken.
Höstens kunskapsmärke, ”Du och jag”, innebär bland annat att scouterna ska känna till
scoutlagen och innebörden av de mänskliga rättigheterna och andra kulturer.
En stor del av höstens kvällar ägnades åt märkestagning. Scouterna övade och tog
pannkaksmärke (vändning av pannkakor i luften över öppen eld), kompismärke (alla ska kunna jobba
och leka med alla) och yxa-såg märke (farliga men bra grejer). Men vi orienterade också, hade drama
med Amanda kring scoutlagen och hade lekkväll nere vid Farstaängen. Till kårens 50-årsjubileum,
som firades på gudstjänsten 10 oktober, bakade upptäckarscouterna kladdkakor med scoutliljor på till
kyrkkaffet. Efter kyrkkaffet åkte vi till scoutstugan och gjorde kolbullar och våfflor.
Upptäckarna deltog även i distriktets patrulltävling ”Kämpaleken” ute i Lida. Det
började så fint i behagligt höstväder, scoutkårerna gav sig iväg ut i skogen för att lösa sina uppgifter.
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Efter en stund satte det igång att regna och som det fortsatte. Kalla och blöta, men ganska nöjda åkte
alla hem.
Terminen avslutades med jullägerbål tillsammans med spårarscouterna och julfest med
luciatåg, märkesutdelning, dans kring granen och tidigt besök av jultomten.
Brita Holmberg

Kårhajk vid scoutstugan i maj. Foto: Dag Lundén

Äventyrarscout (f.d. Patrullscout)
Vårterminen 2010
Scouter: ca 12 scouter (tjejer och killar)
Ledare: Lollo Svenborn och Johan Lindholm. Dessutom hjälpte Magnus ”Manne” Lindholm, Lasse
Vallmoss, Amanda Holmberg-Björkander, Elina Svenborn, Matilda Wiborn och Dag Lundén till under
terminen.
Under våren eller i början av vårterminen så var det äntligen riktig vinter med is och snö i mängder!
Detta utnyttjades genom att olika aktiviteter hanterades företrädesvis utomhus. Pulkaåkning på
Farstanäset (i den gamla nedlagda slalombacken) var en både ansträngande och äventyrlig
torsdagskväll. Innan dess hade vi även hunnit med ett skridskopass i mörkret på Magelungens
rundbana. Ett par kvällar jobbade vi med samarbetsövningar och försökte ta reda på lite mer om oss
själva då Lasse Vallmoss tog hand om scoutgruppen.
Våren eller snarare vinterns största äventyr var nog ändå dagsutfärden den 20 februari.
På radio gick en klass 100!? varning ut gällande dagens väder. Kallt, kraftigt snöfall och mycket
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kraftig vind gjorde att det gällde att vara väl förberedd för dagens äventyr medelst skidor från
Centrumkyrkan och vidare ned till Magelungen och därifrån över isen mot scoutstugan. Färden över
sjön är nog det som de flesta minns mest då det blåste nära på snöstorm och trots kylan var det ”stöp”
så många fick gå på ”styltor” över till Ågestaskogen. Väl framme vid scoutstugan gjorde vi upp eld
efter att ha skottat fram eldstaden under närmare 1 meter djupsnö. Dag kan intyga att det var mycket
snö då han skulle gå ”ett ärende” och då sjönk närapå till armhålorna. Snöpåsar att dra över pjäxorna
var något både Dag och jag (Johan) hade med oss och sällan har de väl kommit så väl till pass. Efter
intagande av matsäck och försök att värma kraftigt nedkylda fötter över öppen eld (behöver jag nämna
att det var Rasmus som prövade detta) så gick färden vidare via elljusspåret tillbaka till Ågestagården
där föräldrar med bil väntade på att hämta riktigt vinterpinade äventyrare!
Sommarens läger förbereddes genom att personlig stekspade tillverkades under ett par
torsdagskvällar med hantverk. En, enligt uppgift, mycket uppskattad scoutkväll hade Amanda ansvaret
för med dramaövningar. Vidare lagade vi stormkökskäk en kväll vilket endast var uppvärmning till allt
som tillagades under vår kårhajk i Ågesta. Hela hajken lagades mat och bakades bröd m.m. från råvara
till färdig rätt. Några fick erfara att hela receptet bör läsas igenom innan man börjar baka! Kändes som
en otroligt lyckad hajk så detta koncept kommer nog prövas igen framöver!
Fortsatta övningar i skärgårdskunskap/navigering samt i konsten att sätta upp sitt eget
tält/vindskydd var ytterligare förberedelser inför sommarens läger Sjöbus 2.0. Som avslutning på
terminen förlade vi en äventyrsscoutdag ute på Ingarö med kajakpaddling.
Höstterminen 2010
Under hösten var vi ibland upp till 17 scouter och ett antal ledare har ställt upp för att programmet
skulle klaras av. Extra roligt var det att Matilda Wiborn och Elina Svenborn, nu vuxna, före detta
scouter, ställde upp en torsdagskväll och tog hand om vår tjejpatrull!
Under hösten hade vi ett par sköna kvällar på Drevviken med paddling samt äventyr vid
grottan och bergen vid Flaten (södra änden). Under hösten återfick vi våra ”Skogåstjejer” med olika
tillhörande kompisar som kom då och då. Det passade därför bra att göra värderingsövningar med
Lasse V. Lennart Hellsten vår gamla scoutledarräv ansvarade för en stadsorientering som för de flesta
var lagom ansträngande. Alla kom lyckligt åter till start/mål vid kyrkan. Äventyrsscouterna med ledare
har deltagit i kårens 50-års jubileum i kyrkan och ansvarade för lunchen vid scoutstugan. Detta
klarades av med bravur! Även Fredrik Södertun, vår ”sjörövarpastor”, har hjälpt till vid ett tillfälle
under terminen. ”Internationellt” är en viktig del i scoutprogrammet och detta ämne prövade Lasse V
att köra under en torsdagskväll.
Höstens absoluta höjdpunkt och äventyr var vår hajk benämnd ”Novemberkåsan” 20-21
november! Med cykel och matsäck startade färden från Centrumkyrkan och vidare över Farstanäset
över till skogarna vid Ågestasjön. Här fick vi plöja igenom stora vattenmassor som svämmat över
vägen! Färden gick vidare i centimeterdjup snö över golfbanan vid Ågesta och vidare en mycket liten
och knappt cykelbar väg genom skogarna till elljusspåret. Matsäck intogs vid en myr när vi tvingats
mer eller mindre bära cyklarna för att kunna ta oss fram. Så småningom nådde vi i alla fall målet d v s
vår scoutstuga i Ågesta där Lollo väntade med våra ombyten. En bastu byggdes nere vid Djupån och
den testades ordentligt under flera timmar fram på kvällen. Alla sov gott framåt midnatt i stugan och
dagen efter hade snön i stort sett smält bort så nu var det bara ren och skär lera som väntade.
Återfärden gick dock lite snällare väg via Fållan och längs med Forsån tillbaka till Centrumkyrkan i
Farsta. Mycket bra kämpat ni som deltog. För er som inte deltog finns bilder att beskåda på vår
hemsida. Lite knopövningar/knoptavlor samt sedvanligt julbak fick avsluta terminen i vår stora
äventyrsscoutavdelning.
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Vi har haft ett mycket händelserikt verksamhetsår 2010 och jag ser fram emot 2011 med den stora
höjdpunkten Jamboreen i sommar! Jag vill även tacka alla tappra scouter och kämpande ledare som
gjort äventyrsscout 2010 till något mycket minnesrikt!
Johan Lindholm

Farsta Underground RS
Under våren deltog hela Roverlaget i tävlingen Isbiten och kammade där hem det ärevärda
vandringspriset. Delar av Roverlaget har även deltagit i Tunnelbanejakten tillsammans med Rotebros
roverlag, där patrullen kom tvåa. Under hösten var roverlaget engagerade som ledare i olika grupper.
Roverlaget fick även några nya medlemmar.
Sara Wrang

Stugan vid Djupån
Under 2010 har vi haft hajker, dagsutflykter och scoutkvällar, vid dessa tillfällen har ledare och
scouter praktiserat och utökat sin kunskap om naturen, primitivmatlagning, woodcraft, orientering, hur
vi fungerar i grupp och hur man smyger i mörker. När vintern gick mot sitt slut arrangerades det en
hantverksdag vi var tre deltagare som satt och snidade ute i solskenet samtidigt som vi lyssnade på
bäckens brus. Vi har även under året arrangerat två arbetsdagar då ledare, fogdar, scouter,
styrelseledamöter och andra snickrat, rivit, tvättat målat både inne, ute, röjt och gallrat så att det blev
fint till kårens 50-årsfirande. Fortfarande har inte skorstenen besiktigats men de sista detaljerna
rörande röret är åtgärdat så nu är bara besiktning av sotaren kvar.
Sista lördagen före jul hade snön kommit och lagt sig runt stugan då arrangerades den
traditionsenliga julglöggen i stugan det var ett tjugotal glada ledare och församlingsmedlemmar som
deltog. De som såg till att vi kunde träffas var fogdarna Anders och Lena Hamelius, Lollo Svenborn
och Olle Svärd.
Tack till alla som varit med och arbetat under detta år Jag ser fram mot ett nytt år då vi
kan träffas och utnyttja stugan det kommande året det behöver den och vi. Den ger oss en möjlighet att
utveckla både oss själva och scouterna samt ger oss en tillflykt där vi kan uppleva både stillhet och
vildmark trots att den ligger så nära staden.
Olle Svärd
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Läger och arrangemang
Isbiten (16-17 februari)
Älvsjö SMU-scoutkår genom Tomas Olsson och Linda Jankov arrangerade 16-17 februari 2010 den
klassiska vinterscouthajken Isbiten för seniorscouter och ledare på Bogesundslandet.
Enligt uppskattningar borde detta ha varit den 43:e årgången men då det inte alla år arrangerats en hajk
så var det inte den 43:e hajken, troligen den 40:e. Som tidigare var 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.
Anmälda deltagare i år var patruller från Farsta, Tumba samt en deltagare från
Saltsjöbaden. Tyvärr dök bara Farsta + Saltis upp, så vid starten vid Danderyds sjukhus fanns bara
Amanda, Sara, Magnus och Dag från Farsta och Sven från Saltis utöver arrangörerna. Det visade sig
senare att Tumbas drivande kraft hade tvingats att hoppa av i sista stund på grund av sjukdom vilket
gjorde att övriga också kastade in handduken.
Det myckna snöandet gjorde att Dag lurade på alla övriga i Farsta Underground skidor.
Skidvanan visade sig dock vara varierande i gruppen och det blev många vurpor på väldigt varierande
sätt under dagen och kvällen. Vidare hade inte alla deltagare helt optimerade pjäxor något som
resulterade i lättare överansträngning och tvingade fram en hård lindning av anklar med mera.
Men det var på det hela taget en trevlig och snörik Isbit med kluriga frågor och en
mycket fin lägerplats där Älvsjöledarna Mats Olsson, Sofia Wahlström med flera bjöd på tvårätters
middag – mums.
Enda problemet var att det vindskydd vi tagit med oss visade sig vara ca 30 cm för kort,
något som resulterade i att smältande snö (på grund av värmen från elden) droppade ned på
sovsäckarna under natten.
Farsta Underground lyckades i vilket fall efter stor ansträngning att ånyo vinna
tävlingen och det legendariska vandringspriset och nu får vi se vem som vågar utmana oss 2011!
Text och foto: Dag Lundén
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Sjöbus 2.0
Den 1–6 augusti åkte Centrumkyrkans scoutkår tillsammans med Gripen från Grödinge och Älvdalens
scoutkår på ett läger i Jungfruskär som hette Sjöbus 2.0. Vi var totalt 80 deltagare från de olika
kårerna.
Lägret började med att vår kår samlades vid Eknäs brygga. Därifrån åkte vi sedan båt ut
till Jungfruskär. När vi kom dit så satte vi upp tält och sen åt vi. Resten av dagen hade vi fritt, ända
fram till lägerbålet. På det första lägerbålet så kom två pirater (Fredrik och Kim) och berättade om en
annan pirat vid namn Roffe Hedin (Magnus), även kallad Kiko Kikoman, mannen med den lilla
blåsan. Roffe kom sedan till lägerbålet.
Dessa tre pirater kom på varje lägerbål framöver. Resten av dagarna åt vi mat och
gjorde olika aktiviteter, t.ex. hantverk. Näst sista dagen skulle vi hjälpa Roffe att hitta hans skatt som
han glömt var den låg. Dagen slutade med att vi grillade skatten, som var marshmallows.
Varje morgon efter frukost så hade vi morgonsamlingar, min favorit var då en av våra
Äventyrarscouter gjorde ett experiment med rent vatten, smutsigt vatten och alkogel. Med det testade
han vad som gick bra att tvätta händerna med, släcka en eld med och hur det gick att dricka.
Sista dagen så packar vi ihop lägret och åker hem kl. 14 med båten.
Jag tyckte lägret var jätteroligt. Det var något en scout inte ville missa. Allt var roligt
förutom då det regnade, då var det inte så roligt längre, men regn är inte farligt.
Text: Joel Lundén och Sara Wrang. Foto: Dag Lundén
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Kämpaleken (18 september)
Omkring 190 scouter, föräldrar och ledare deltog i SMU Mälardalens
klassiska Kämpalek den 18 september 2010. Scoutkåren Gripen (dvs
Grödinge) ansvarade för arrangemang och banläggning vid Lida
friluftsgård. Några kårer med totalt 65 scouter/ledare hajkade sedan till
söndagen vid Lida men på grund av ledarbrist valde Farsta att avstå. Men
vi lyckades med hjälp av Abrahamsberg bemanna en kontroll samt hade
ledare/föräldrar i de patruller där detta krävdes.
Vi jagade Tumba-Tarzan, som var en svensk korsning
mellan amerikanska Jesse James och engelska Robin Hood. I alla fall
enligt den svenska medierapporteringen på 50-talet. Bakom rubrikerna
finns ofrivilligt en Rolf Johansson som livnärde sig på försiktiga
fritidshusinbrott. Han brukade gömma sig i skog och mark under de
hetsiga polisjakterna och utsågs till Sveriges farligaste desperado eftersom
han stulit en pistol och påstods utan anledning vara farlig. Men för
lokalbefolkningen sågs han som en folkhjälte för sitt påstådda
gentlemannamässiga beteende och hemliga skattesamlande vid inbrotten i
undanskymda fritidshus. Att han på mystiskt vis kunde hålla sig gömd
länge i skogarna, lura polishundar och undkomma mirakulöst då och då
hjälpte också till. Troligen är allt överdrifter. Bevisligen var stöldgodset
oftast bara mat och kläder och filtar. Polisens kunskap och resurser var
inte heller särskilt stort.
Dagen började vädermässigt i moln som efter ca 11:00
ersattes av ett envist hällregn (i enlighet med SMHI’s prognos tyvärr).
Men scouterna höll trots detta humöret uppe och gjorde bra ifrån sig trots i
många fall avsaknad av regnkläder.
Farsta/Atomen deltog med en spårarpatrull (plats 7 av 9),
en upptäckarpatrull (plats 12 av 13) och en äventyrspatrull (2 av 6).
Farstas äventyrare var den mest framgångsrika patrullen i att koka kaffe
(den kontroll Farsta höll i) samt lyckades bäst i att få upp eld – trots
ihållande hällregn och rejält blöt ved (imponerande!).
En detaljerad rapport från arrangemanget författad av
Gripen finns tillgänglig och bifogas separat.
Författare till denna text: Konstapel Svensson alias Dag Lundén
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Farsta Centrum 50 år 25 september
Centrumkyrkans scoutkår deltog med liv och lust när Farsta Centrum fyllde 50 år lördagen den 25
september. Utöver sedvanliga scoutaktiviteter som vindskyddsbygge, scoutbio och hantverk framför
brasan (kaffe och korv serverades) släpade vi upp en av våra optimistjollar och en halv kanot på
kyrktaket – allt för att öka synligheten. Vidare hade vi tagit fram en del nytt scoutinfomaterial.
Placeringen av vårt läger var väl inte den mest exponerade platsen i Farsta denna dag, men några kom
i vart fall förbi och fick information och scouterna hade kul och det är som alltid det viktigaste!
Totalt deltog ett 20 tal scouter under dagen och vi fick under eftermiddagen
förstärkning av Älvdalen och Gripen som tänkte delta i det efterföljande lägerekot efter Sjöbus 2.0.
Bäst illustreras nog hela arrangemanget genom bilder.
Text och foto: Dag Lundén
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Centrumkyrkans scoutkår 50 år 10 oktober
Under detta jubileumstäta år passade även scoutkåren på att fylla år, nämligen söndagen den 10
oktober. Vi började festiviteterna med en fin gudstjänst i kyrkan med fanstyg, scoutinvigning,
högtidstal och allt som hör till för att sedan fortsätta till scoutstugan på eftermiddagen med mer
scoutliga aktiviteter som stekning av kolbulle och våfflor över öppen eld.
Vi avslutade aktiviteterna sent på eftermiddagen med ett kortare lägerbål och andakt.
Väldigt roligt var att flera som varit med i kårens barndom dök upp och hälsade på både på gudstjänst
som vid scoutstugan. Nu ser vi fram emot de kommande 50 åren med tillförsikt.
Text och foto: Dag Lundén
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Kristendomsskolan på Sjövik 2010
När sommaren var som, härligast, varmast och bäst pågick
under två veckor kristendomsskola på Sjövik i Dalarna. Det
var 10 ungdomar och våra två pastorer Lasse och Fredrik
ifrån Centrumkyrkan som deltog i det som några ungdomar
uttryckte var höjdpunkten på året. Vi fick vara med om
mycket sol och bad, lärorika lektioner, nya möten, med både
människor och Gud. Vi tackar Gud för dessa två veckor och
allt vi fick vara med om och uppleva där.
Fredrik Södertun

Motioner
Inga motioner hade kommit in när motionstiden gått ut.

Årsmöte
CU:s årsmöte hålls i Centrumkyrkan, Farsta fredagen den 18 februari klockan 19.00.
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