Jubileumskavalkad GVB 95 år
del 2 - 2000-2019

Bilden från E-2000 med bl.a. Johan D, Sofia, Li J



Läs mer: http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/e00/ulthm1.htm

Avslutning i Bredäng våren 2000 med mälarenutsikt

Läs mer: http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/avslvt00/ulthm1_1.htm





Miniorscoutläger på Vässarö 2000 - på trapperspåret

Juniorscoutläger på Vindalsö 2001

Läs mer om lägren:
http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/vomsc00/ulthm1_1.htm
http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/vindalso01/ulthm1_1.htm








Scout 2001 - stort förbundsläger




Fler bilder från lägret:
http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/scout2001/ulthm1_1.htm




Gucks Ungernresa 2002



http://gvb.nu/guck/bilder/ungern/jutka/index.htm

Kårhelgen på Petters 2003

http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/khelgvt03/index.html








Lägerbålet för patrullscouterna

Stora lägerbålet



Fler bilder: http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/eldorado03/ulthm1_1.htm





Så var det jubileum igen! Egentligen
är det helt omöjligt att göra en
tidning som denna. Det är omöjligt
att vara rättvis, omöjligt att nämna
alla som borde nämnas, omöjligt att



hitta en bra bild på alla. Den tanken
slog mig om och om igen. Tänk så
många scouter och ledare som varit
med genom åren, tänk på alla upplevelser och allt jobb som lagts



ner på att ha kul och glädja andra.
Tanken är smått svindlande. En
bråkdel av allt detta kan du läsa och
se i den här jubileumsutgåvan av
Vasen. Det finns så mycket mer att
berätta. Redaktionen hoppas ändå
du blir nöjd med urvalet.

innan lämning till tryckeriet känner
jag ändå tillförsikt. Det finns många
att tacka för ett bra arbete.
Till sist...
Scouting är speciellt och för mig är
det en förmån att få vara med och
dra ett strå till stacken, som så
många andra gjort genom åren. Det
är 80 år för GV och 40 år för Bredäng, 35 år som GVB. Det är svårt
att förklara det speciella, för det är
mycket en känsla. Och då blir svårt
att berätta för oss själva och andra
vad vi håller på med. Men det är
ingen idé att grubbla för mycket –
njut och lev istället! Så till er alla,
och speciellt ni som är unga scouter:
feel the flow – känn kraft en från
generationer av scouter och ledare,
känn kraft en av all erfarenhet och
kunskap som sitter i väggarna, i
patrullflaggorna, i lyorna. Var stolta
över att ni är scouter och av att vara
en del av det GVB är. Vi är bra, faktiskt jättebra. Bara du kan se till att
vi kommer att vara det i framtiden
också!

Dammråttorna
Vi har några galna ledare i kåren
som en dag i veckan det senaste
året gått igenom alla arkiv, alla
loggböcker, protokoll och massa
annat. De kallar sig ”Dammråttorna”
med all rätt. Resultatet är att vi
förmodligen är den mest väldokumenterade kåren i landet. En del kan
du läsa om här, och ännu mer finns
på gvb.nu. Dammråttorna består av
Janne, Pliiiggis, Lillen och Dajna.
Att göra en jubileumsskrift är spännande. Först blir man ”lurad” eller
”övertalad” av ledarkamrater. Sedan
överöst med idéer och bilder. Då
verkar det inte så svårt. Men så går
tiden och det börjar bli bråttom att
bli klar. Det visar sig att en del saker
faller bort och annat får komma i
stället. Åsa Jonsson ringde just och
ordnar bilder från Tiveden! Nu när
jag skriver dessa rader en vecka



Björn ”Björn-i-Örn” Hagqvist
Redaktör







Är man fascist för att man bär bussarong eller
för att man vinner scouttävlingar?
– Jo, ni skickar hem scouterna för att
de inte har bussarong, svarade hon.
– Jaha, tänkte jag, när gjorde vi det.
Visserligen uppmanar vi våra scouter
att bära bussarong när det inte är för
kallt ute, bussarongen är en billig
jacka som man inte behöver vara
rädd om.
– Var har du hört det? frågade jag.
– På DS (distriktsstyrelsen), svarade
hon.
Nu blev jag lite upprörd och funderade var påståendet kunde komma
ifrån. Så småningom erinrade jag
mig att vi för tre år sedan faktiskt
skickade hem en scout på morgonen
inför Björnklon. Hon hade inte satt
på sig scoutdräkt och hade inte
ordentliga kläder med tanke på
vädret. Hennes pappa var med och
de gick hem och bytte och pappan
skjutsade henne till Råcksta där vi
startade. Jag ringde en av ledarna på
avdelningen och kollade. Jo mycket
riktigt, han hade berättat det på ALU
i somras.
Sedan har historien förvanskats och
hur kommer den att låta nästa gång
den berättas? Hur kom denna
diskussion upp kan man undra. Var
det därför att vi detta år vann Björnklon för att vi hade bussarong och
scoutdräkt på alla, för att vi var så
många eller är det den kungliga
svenska avundsjukan? Vi är inte
fascister på varken på Gnagarna
eller i GVB!
Igår träffade jag Stockholms Ssc-AU
och fick höra följande från en av
medlemmarna: – Jag har hört att
ledarna på Gnagarna är fascister!
– Varför då? frågade jag.



Däremot tycker vi scouterna ska
bära scoutdräkt och vi följer det
program som finns på varje gren och
försöker lära scouterna något på
varje möte. Vi försöker också väva



samman ett program med lekar,
tävlingar, ideologi och
”romantiserade övningar”. Vi ägnar också de
sista mötena inför en tävling med att
träna på sånt vi tror kommer upp på
tävlingen. Jag talar också om för
föräldrarna på föräldramöten att jag
förväntar mig att familjen inte åker
till landet när vi har övernattning
med tanke på allt jobb vi ledare
lägger ned. Det funkar och vi har en
snittnärvaro på 28 scouter (av 34)
och vi var 28 scouter både på senaste övernattningen och på Björnklon. Varför tror ni det kommer så
många scouter på våra möten? Kan
det möjligtvis vara för att de tycker

det är kul! Ett av de mysigaste
möten jag varit på hade vi måndagen efter Björnklon med tårta och
många mysiga lekar.
Jag reagerade däremot på den
klädsel som en hel del scouter hade
på prisutdelningen på Scouternas
Dag. Det fanns patruller från vårt
distrikt som gick fram och hämtade
pris med scoutskjortan hängande
utanpå och uppknäppt hela vägen!
Det tycker jag möjligen är viktigare
att diskutera än att vi är fascister i
GVB för att vi bär bussarong.
iii

Vill du läsa hela i denna jubileumsvase så hittar du den här:
http://gvb.nu/om_oss/gvbhist/Jubel80id3finalScreen.pdf

Jubileumslägret på Tiveden 2004

Läs mer: http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/tived04/ulthm1_1.htm





Jingiijamboree 2007

Matte E och Peter G känns väl igen



Avslutningslägerbål

Fler bilder:
http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/jingii07/ulthm1_1.htm
http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/jingii07/martin/ulthm1_1.htm





Skrov 2008

Fler bilder:
http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/skrov08/index.html




Snabbis och Gnagarna på Petters ÖV nov 2010

Valdemar, Per, Carolina, Alina och Lärka.

Hemresan blev mycket jobbigare än vi tänkt oss.
minuter kom den i alla fall och den var jättevälVandringen från Pettersberg till busshållplatsen vid
kommen för nu hade många av oss börjat frysa
Västerby skola gick bra för vägen var precis
om fötterna. Bussen tog oss till Västerhaninge och
nyplogad. Vi kom till busshållplatsen 45 minuter för
där tog vi pendeltåget och var hemma en timme
tidigt och vi försökte röra på oss så mycket som
senare än vad vi beräknat. Trots kyla och bussmöjligt i kylan. En del blev tyvärr våta och kalla om
trassel är scouterna och vi överens om att det var
fötterna när snö kommit in i kängorna. Klockan blev
en mycket lyckad övernattning och det var synd att
14.38 och då skulle bussen komma – men det
inte alla var med!
gjorde den inte. Alla bussar från Nynäshamn var
inställda och det var bara för oss att ringa efter
Det var inte heller så kul att ha lagt ned många
taxi. Det visade sig att taxiföretaget hade en buss
timmar på mötet efter övernattningen och bara ha
också, men den måste först skottas fram. Efter 45
halva avdelningen nere! Men jag förstår dem!
Fler bilder:
http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/gnaovnov10/album/index.html





Gustafs tågluff 2010 Prag

Bilder: http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/tagluff10/index.html

Gnagarnas flygresa 2010- Vi och världen.

Tor konverserar Rebecka och Stella

Bilder: http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/gnadec10/index.html





Kåravslutning i Lillkyrkan 2011

Limpan delar ut märken till Miniorerna/Spårarna.

Bilder: http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/avslht11/index.html

Skogsmännens skärgårdshajk våren 2012

Bilder:http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/skmhajkvt12/index.html





Hajkrapport Gnagarhajken 2-3 juni 2012 av Pliiiggis

Jag får väl börja med att tacka för förtroendet att ni vågade skicka ut era scouter med
Lillen och mig i den kallaste och regnigaste junihelg i mannaminne. Fast egentligen borde nog
vi ledare ha inställt hajken. Hajk i det vädret är inget för 11-12-åringar. Vid samlingen visade
det sig att klädseln inte var den bästa hos alla scouter. En kom i trasiga gymnastikskor (fick
plastpåsar), en kom i skinnjacka (fick låna regnställsjacka), en kom i shorts (hade dock
regnbyxor) etc. Nåväl vi kom iväg mot Östra Station utan problem.
Vi gick långsamt och rastade ofta och åt lite godis när vi rastade. En del scouter var ganska
ovana att bära så tung ryggsäck. Humöret var bra. Vid Domarudden fick vi sitta under tak och
äta och vi beställde varm choklad med vispgrädde till de egna mackorna. Nu hade vi gått
ungefär 2,5 km och hade lika långt kvar till Trehörningen. Humöret var på topp efter lite mat
och varm dryck. Så länge vi gick höll vi oss varma och ingen var särskilt blöt. Det vi hade mest
problem med var händerna. Blöta vantar värmer inte. Vandringen gick bra och vi stannade på
vägen och lekte en kul lek. Den har många namn – fråga er scout. Vid tresnåret kom vi fram
till vindskyddet vid Trehörningen.

Här bjöd vi alla scouter på en kanelbulle. Därefter började vi resa vårt vindskydd, vi
fick ju inte plats alla i det fasta vindskyddet. Det visade sig att nu var humöret inte
på topp och scouterna var rätt frusna och apatiska, så det gick ganska långsamt. Vi
gick ned till det fasta vindskyddet igen och vi ledare hade en kort överläggning och
beslöt oss för i den kylan, blåsten (storm) och regnet var det inte försvarbart att





fortsätta hajken samtidig som vi inte ville åka hem. Vi ringde således till stugfogden
för Hedvig Eleonoras scoutstuga Påta och den var ledig och vi var välkomna dit!!!
Det var ungefär 3,5 km att gå, så vi rev vindskyddet igen och började marschen mot
Påta. Vi tog en rast vid Domarudden och nu var vi lite varmare igen men en gnagare
ville ringa hem och avbryta hajken. Men jag tyckte nog att det var bättre och vänta
med att ringa till vi kom till Påta.

Framme vid Påta (c:a 18.30) var det
glädjetjut och vi installerade oss och
hängde alla blöta kläder på tork i
Påtas torkskåp. Därefter påbörjade vi
matlagningen. De nio scouterna delades in i tre tremannapatruller som alla
fick ett stormkök och en hajkbricka.
Maten bestod av köttfärsgryta med
makaroner och fruktsallad med vaniljsås. Några brände löken lite, men i stort sätt gick det bra och alla åt med god aptit. Nu var
det inget snack om att åka hem, inte! Efter middagen vidtog disk och rengöring och avsotning
av stormkök och det var inte så lätt, en del stekpannor och grytor var rejält svartbrända.
Sedan kom leksuccén: ”Mördarleken" – ungarna kan berätta själva vad den gick ut på. Sagan
om ”Den fule Manfred” (ur ”Sagor för barn över 18 år av Tage Danielsson) avslutade kvällen..





Nästa morgon gick vi upp 07.30, åt frukost och städade. Klocka 11.00 var vi marschklara och
stugan i ett glänsande skick. 2 000 kr fick vi betala, men kårstyrelsen beslutade att kåren
betalar stugan, så det slipper avdelningskassan. Efter ett Gnagarrop fortsatt hajken mot
Domarudden. Där blev det dusch, bastu och bad för de som ville. Gissa om det var skönt att
krypa in i den varma bastun efter helgens vedermödor. Ingen av oss ledare badade men alla
flickor och nästan alla pojkar.

Sen var det dags för Domaruddens servering: Pannkakor, med sylt och grädde och ett glas
mjölk. Det smakade underbart och humöret var på topp. Sedan lekte vi med alla spännande
redskap som fanns vid Domarudden.

13.30 ropade vi gnagarropet en sista gång och
sen bar det iväg mot Singö handel igen och nu
hade vi gott om tid, så vi kunde stanna en bra
stund vid Blekugnens och Grindmossens
festplats och äta karameller, dricka vatten
och leka kurragömma.. Buss- och tågresan
gick planenligt och efterhand försvann den
ena efter den andra och vid lokalen, 16.30 var
de bara fyra scouter och två ledare kvar.
Alla verkade mycket trötta men nöjda – men
det är klart att en del var lite besvikna för
de inte fått sova i vindskydd.
Fler bilder från hajken: http://gvb.nu/avdelningar/gnagarna/gnagarhajken_2012.pdf





Äventyrarnas kanothajk 2013

Bilder: http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/hajk13/index.html

Scouternas Natt 2013

Gustafs Änglar





Berguven på Scouternas Natt 2013

Älgen på Scouternas Natt 2013

Bilder: http://old.scoutkansliet.se/bilder/scn13/index.html




Jubileumsläger på Ånhammar 2014

Ånhammars herrgård ägs av von Stockenström

Hela HavsDUttern vid matbordet





Falken med ledare vid matbordet

Örnen klar för lägerhajken





Ledarbyn Ånhammar 2014

Hajken för äventyrarna (psc) - kanotpaddling





Åsa instruerar upptäckarna (jsc) i knopar

Ko Åsa och Kkass Peter ger Pliiiggis diplomet och ordförandeklubban och
utnämner honom till hedersordförande i GVB - det kändes!

Bilder från lägret: http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/






Berguvenhajk hösten 2014

Bilder: http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/berguvenhajk14/index.html





Annorlunda möte på Waingunga. 2014

Fler bilder: http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/waiht14/index.html

Scouternas Höstdag 2014 Full fart, ledare från vänster Konstatin, Moberg, Anna och Björn-i-örn.

Hungriga scouter på kö för en kårens egna hamburgare. Jubileumsballonger – kåren fyller ju 90 år!

Fler bilder: http://gvb.nu/bilder/schd14/index.html




2015 Gnagarnas orientering i Lill Jansskogen

Lillen t.h.

Fler bilder: http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/gnaori15/index.html

SWAG våren 2015 på Björnö

Hajk med deltagare från Sundbybergs, Wallinum-Väpnarnas och Adolf Fredriks
scoutkårer samt från Scoutkåren Gustaf Vasa - Bredäng. Vi var 40 scouter och 12
ledare. Bilderna: Vargen-Räven (GVB/AF), Örnen GVB, Havshöken (GVB), några
ledare, Jacob (WV) - Nu Al på Spanarna och sista bilden: Örnen (GVB)

Fler bilder: http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/SWAG2015/index.html





E-kursen 2015

Korta diskussioner om den egna hemmapatrullen - här några Falkar.

E-kursen 2015 - vinterhajken för sistaåringarna. Nyingen brinner och det är dags att
nanna och fixa eldvaktslistan

Fler bilder: http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/e15/index.html




GVB uppvaktar Kungen på 70-årsdagen 2016

Erdenebulgan, Bea, Malte, Victor I, Sofia, Valdemar och Victor W undrar vad de tittar på, jo...

... naturligtvis på Konungen och Drottningen i sin galavagn

Ers Excellens Riksmarskalken Svante Lindqvist
tackade oss för vår insats. Tror att vi kommer att
minnas detta!

Fler bilder:
http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/kungen70/
index.html




Gnagarna och Snabbis ÖV på FRUS 2016

Fler bilder: http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/gnaovlemht16/index.html




GVB planeringshelg 1-10 jan 2016 på Petters

En bild till: http://www.gvb.nu/files/planhelg.jpg




Örnens patrullhajk 2016

Det var ganska många år sen en patrull i GVB var på patrullhajk i GVB.

Våren 21016 ordnade Pl Alban i Örnen en hajk, så den måste förevigas.
Pliiiggis var fadder

Alla Örnar som deltog i hajken verkar mycket nöjda

Fler bilder: http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/oernhajk16/index.html




Träningsövernattning för Rovfåglarna,
Skogsmännen och Spanarna från WV 2016

Fler bilder: http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/traeov_vt16/index.html




Första lunchen

Första lägerbålet

Einar i Fjällräven

Carl i Duvörnfalken

Harald inspekterar Fjällräven

Duvörnfalken

Fjällräven

Morgonuppställning

Kvart i Gustaf på

Fler bilder:
Spårvägsmuseet
http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/brittmaess2016/index.html





Fler bilder: http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/gnaovnov17/index.html




Julen med GVB 2017
Det är Patrik och Simon som tagit bilderna





Pigge

Tott

Gnidde

Knoll

Asch

Usch

Matsalen med alla kårflaggor/kårfanor

Fler bilder: http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/E-19/index.html




Fler bilder: http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/KviG_18_vt2/index.html




GVB:s valborgsfirande i Bredäng 2018
Det är Simon som tagit alla bilder utom en

Fler bilder: http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/valborg18/index.html




Fler bilder: http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/scd18/index.html




Skogsmännens cykelhajk 10-13 maj 2018
Bilderna tagna av ledarna på Skogsmännen. Sista bilden från Kärringboda.

Fler bilder: http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/skm_cykelhajk18/index.html




Spårarnas läger på Vässarö 16-19/6 2018
I år deltog våra Spårare i miniscout på Vässarö. Bilderna är tagna
av ledarna med Albans kamera.

Fler bilder: http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/Sp_laeger_18_Vo/index.html




Fler bilder: http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/petters2018/index.html








Fler bilder: http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/E-19/index.html




Fler bilder:
http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/ThinkingDay2019_Skm/index.html
Fler bilder från GV(B): http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/
Mer GVB historia: http://gvb.nu/om_oss/gvbhist/index.html




Känner ni igen Limpan?





Nominering:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKHXMrlqMZfiXQOLFNnfuQCrv3w1cn
VqNWQAD5oc9Ybbncjg/viewform





