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Skallgång
Skallgång är Nykarleby Forsfarares egen kårtidning. Det låter kanske
främmande för er, men det beror på att den inte har utkommit varje år. Hur som
helst så är detta 2013 års nummer och vi från redaktionen hoppas att ni kommer
att njuta av läsningen.
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På gång
I vår fick jag förtroendet att bli
kårchef för Nykarleby Forsfarare.
Det är en spännande och
intressant utmaning, som jag ser
fram emot. Det är ingen liten
uppgift att leva upp till Tonys
fina kårchefsarv. Det känns skönt
att veta att Tony finns kvar som
vicekårchef, att styrelsen arbetar
bra och att vår scoutkår har
engagerade ungdomar.
Nykarleby Forsfarare mår bra. Vi har många patruller, med både fina
scouter och duktiga patrulledare. Stor del av scoutverksamheten bygger på
patrulledarna. De ställer upp, planerar verksamhet, tar ansvar för sig själva och
sin patrull, i både köld och storm (som under vårkårhajken). Kom ihåg att
patrulledarna är 14-18 år, alla går i skola och har också andra hobbyer än scout.
Ett patrullmöte kan vara en prövning. Det är inte alltid, egentligen nästan
aldrig, som programmet blir som planerat. En patrulledare får lära sig att
improvisera och att försöka göra det bästa av varje situation. En patrull med
ivriga 10-12 åriga scouter kan driva en tonåring patrulledare till vansinne. De
patrulledare som uthärdar detta förtjänar beröm och de har det rätta scoutvirket i
sig. Stort tack till mina kompisar Matias, Sebastian, Otto och David. Vi började i
patrull Huggormen för åtta år sedan och nu hjälps vi åt att driva scoutkåren.
Vintersäsongen avslutades traditionsenligt med vårkårhajk. I år var vi
nästan 60 scouter som fick uppleva Andra sjöns sandstrand i regn och storm.
Trots att solen lyste fanns det inte risk för solbrännor och myggen höll sig borta.
I samband med hajken fick jag en överraskning jag inte kunnat vänta mig. Kåren
hade ansökt och fått beviljat ett Mannerheimspänne av II klass till mig.
Utmärkelsen värmde, att kåren tog sig tid att göra ansökningsarbetet och att
scoutförbundet beviljade spännet. Jag hoppas att i scoutingen kunna leva upp till
de mål som spännets instiftare, C.G.E. Mannerheim, ansåg vara viktiga.
Scoutsommaren fortsätter med läger. I juni åker 6 scouter på FiSSc-Fjäll,
vandrings och paddlingsläger i Muonio och i juli deltar över 50 scouter i
Tatanka 2013, som lägret på Hummelholmen heter.
Ha en trevlig sommar. Vi träffas på lägret och i scoutpatrullerna på hösten.
Alfred Sjöholm
Kårchef för Nykarleby Forsfarare
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Haren
Patrull Haren är en scoutpatrull som
startade hösten 2012. Patrull Haren
håller till vid Byagården i Forsby och
träffas varje tisdag. Haren har hunnit
vara på både en förläggning vid
Byagården och en hajk vid Klippan. I
vinter har Haren även tränat orientering
och avslutade orienteringsträningen
med en stadsorientering. Som tur var
gick ingen vilse i staden, trots att
orienteringsbanan var ganska svår.
Som tack för att scouterna får hålla
till vid byagården, gjorde Haren en del
talkoarbeten vid Byagården. Haren
räfsade byagårdsområden och snyggade
till utsidan. Som tack bjöd Marthaföreningen de hungriga talkoscouterna
på pizza.
Patrull Haren arbetar nu med sitt äventyrsmärke och har genomfört både
Nord- och Sydetappen. Patrull Haren har haft lite äventyrstema över sina
patrullmöten i vinter och har bland annat övat på att göra upp eld i svåra
förhållanden. Varken snö eller regn stoppar Haren från att grilla korv. Jag tror
att alla i patrull Haren ser ivrigt framemot vårens och sommarens äventyr.

Scouter f.v. Kevin, Anton, Atte, Theresa, Wilma och
Fanny. Saknas: Conny och Linnea
Ledare f.v. William, Lucas och Jonas. Saknas Anton
Alfred Sjöholm
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Lär dig något nytt: Hur man bygger en rinkkaflotte
Material till rinkkaflotten
2 rinkkor eller väskor
4 slanor
2 liggunderlag
Silvertejp
Presenning eller vattentät
tältduk
Byggtid: ca 15 min
På bilden f.v. Hannes, Erik,
Tobias, Mirjam och Emilia

Att kunna ta sig torrskodd över en å eller
en sjö, kan vara en viktig kunskap.
Speciellt om vattnet är för kallt för att
simma i, eller om väskan inte får bli blöt.
Patrull Sorken byggde 5.9.2012 en flotte
av endast det som man har med sig i
rinkkan när man är ute och vandrar.
För att bygga en rinkkaflotte
behöver man två rinkkor, eller väskor (vi
använde IKEA väskor för att inte väta ner
någons rinkka). Väskorna skall vara
fyllda med någon sorts packning, annars
fungerar inte flotten. Man börjar med att
breda ut en presenning eller något annat
vattentätt tyg man har med sig.
Liggunderlagen blir botten i
rinkkaflotten och man lägger fyra slanor
runt väskorna som formar stommen i
flotten. Slanorna binds (eller tejpas) fast
och presenningen viks in. Presenningen
fästs bäst med silver tejp och sedan är
flotten klar att användas.
Som ni kan se bär den utmärkt två
personer och är enkel att paddla fram.
Alfred Sjöholm
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Lodjuret
Om man är ute och går i Munsala och plötsligt ser springande och glada barn,
Stay cool! För då är det troligtvis bara Patrull Lodjuret som har scoutmöte. I
Munsala patrullen finns det nio häftiga scouter och två lika häftiga patrulledare.
Vi startade detta år med scoutingen och vi har faktiskt hunnit med en hel
del. Vi har bland annat gått igenom hur man surrar, första hjälpen och
orientering. Vi har haft en förläggning med reflexspårning och en hajk har vi
även hunnit med. Hajken hade vi i början av april. Vi grillade över öppen eld,
lekte lekar, bakade pinnbröd och hade det roligt. Nu blickar vi framåt på
vårkårhajken och sommarens alla läger.

Fyra av scouterna ute på orientering i Munsala.

Till patrullen hör Alexander Westerlund, Anna Granlund, David Björklund, Johannes
Wiik, Josephine Sundqvist, Morgan Fors, Lucas Nyholm och Valter Wik.

Rebecca Ek
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Flygekorren
I höst intervjuade vi patrull flygekorren. Patrullen startade ifjol men har fått
många nya medlemmar i år.
Varför ville ni börja scout?
- Verkade kul, har bekanta som är scout, mamma sa att jag måste
Roligaste ni gjort hittills?
- Surrat, eldat vid Tonys, haft spårning och skallgång
Vad ser ni mest fram emot?
- Hajk, läger och att sälja julkalendrarna

Patrullmedlemmar:
Erik, Lisette, Oscar, Vera, Linn, Linus, Viktor, Isak, Malin och Andreas
Patrulledare:
Alexandra, Julia och Jessica

På bilden, från vänster: Jessica, Vera, Linn, Lisette, Linus, Erik och Viktor
Viktoria Blomqvist och Sandra Sjöholm
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ÖS 12
Sol, vind och vatten med tema bak och fram. Alla kunde vara nöjda med vädret
på lägret. De som gillade att ligga på stranden i solen fick se en strålande sol
under flera dagar. Även de som tycker om att bo i tält mitt under ett åskväder
med skyfall fick sina önskemål uppfyllda.
Vi anlände till ÖS 12,
Österbottens Scouters läger, på
måndagsmorgon med Svanbäcks
buss. Lägret hölls vid Storsand i
Fäboda. Under lägret fick vi bo i
tält. De flesta scouter bodde tillsammans (3-5 personer) i Nigertält.
För er som inte är så insatta scouter
så kan ett Nigertält liknas med
Snusmumrikens tält i Mumin
sagorna. Ett Nigertält är ett fint
lägertält men tyvärr städar det inte sig självt. Nykarleby Forsfarares tält var
antingen råddiga eller liknade ett bombnedslag. Tur att vi hann städa tills
föräldrarnas besöksdag.
Det fanns mycket fritid under
lägret. På fritiden kunde man
simma, sola och bada bastu. Vi lite
äldre scouter byggde en tältbastu av
presenningar.
Till
skorsten
tvingades vi skarva ihop gamla
konservburkar. En del scouter
klagade över att det rökte in. Det
gick även att klättra upp för den
höga klätterväggen som fanns där. Jag tror inte att någon var utan att göra eller
hade tråkigt. Till och med när det regnade hördes skratt från tälten.
Äventyrsscouter (10-12 år) och
Spejarscouter (12-15 år) deltog i ett
patrullrådd på lägret. Ett patrullrådd
går ut på att scouterna delas in i
patruller på 3-5 scouter. Patrullen
skall sedan orientera sig mellan
kontroller och utföra uppgifter på
kontrollerna. Patrullråddet på ÖS 12
sträckte sig över två dagar för
spejarscouterna och en dag för
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äventyrsscouterna. Trots rykten om björnar i skogen kämpade alla patruller väl.
Två spejarscoutpatruller från Nykarleby Forsfarare lyckades utmärkt i tävlingen
och delade första priset mellan sig.
Under lägret fanns många olika
programpass, där vi fick pröva på en
mängd olika saker, t.ex. hantverk och
pyssel. Jag tror att de flesta scouter
kommer att minnas Anders Sjös
förstahjälpkontroll där man fick pröva
på att skjuta med pilbåge, eller var det
sistahjälpkontrollen? En dag hade
medeltida tema. Vi fick avnjuta
helstekt gris till mat och även delta i
riddarspel. Det fanns möjlighet att
prova på medeltida pyssel och
hantverk. I riddarspelen ingick
torneringar
och
svärdsdueller.
Scouterna red på sina ädla springare och kämpade tappert med lans. Alla åldrar
fick delta.
Vi var cirka 400
scouter på ÖS 12, mer
än 40 scouter kom från
Nykarleby Forsfarare.
Jag tyckte att det var
roligt när vi var så
många, det är enkelt att
hitta nya kompisar då.
Jag tror att vi alla lärde
känna
någon
ny
kompis under lägret
och visst var det ett
spännande läger. Det
kommer att komma fler ÖS scoutläger och nästa blir troligen om fem år. Jag vet
att vi är flera som väntar med spänning på den dagen.
Text: Alfred Sjöholm, Bild: Elias Nordström
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Patrull Sorkens 24-timmars hajk
Efter månader av tjatande gav patrulledarna med sig. Patrull Sorken skulle ta sig
igenom ett helt dygn utan att sova. Lördagen den 9.3 samlades vi vid Forsby
byagård för att anta denna utmaning.
Det första som märktes var antalet ledare, eller rättare sagt avsaknaden av
dem. Den första fjärdedelen av hajken var endast två ledare på plats, resten hade
smitit med diverse ursäkter. Men fastän manskapet var litet, gick allt väl. För att
säkert orka med ett helt dygn, inledde vi med att leka flaggan och springa oss
trötta.
Vårt mål under hajken var att ta
specialmärket ”Bagaren”, vilket inkluderar att
tillreda olika maträtter både inom- och utomhus.
Efter att ha gjort risotto, pizza, sallad och
kladdkaka kände vi oss som kungar i köket.
Risottokastrullerna var mycket fina efter
användning, som ses på bilden. Vi lekte också
mycket under hajken, fastän det var ganska kallt
utomhus. Vi for även till Nykarleby för att handla
ingredienser till rätterna, med inte mindre än tre
matkärror. Sorken klarade matlagningen fint, och
Såhär ser kastrullerna ut efter att
alla kommer att få ett välförtjänt märke.
Sorken gjort risotto.
Mot slutet av hajken såg det lite sämre ut.
Många började ”vila ögonen”, så ledarna fick hjälpa till med att hålla dem
vakna. Efter flera skakningar och tillsägelser lyckades alla ändå hålla sig vakna
ända till slutet.
Att vaka i ett dygn låter lätt
när man säger det, men det är
tyngre än den första tanken säger.
Med bra program som håller alla
sysselsatta går tiden ändå fort,
och det blir endast de sista
timmarna som är jobbiga. Hajken
var rolig, och alla blev säkrare
kockar. Efter att allt var över var
det skönt att få sova i sin egen
säng, och vara stolt över den
hemmagjorda Masurliljan.
v.f. Tobias, Joel, Emilia, Erik, Hannes och Jonathan
Saknas: Mirjam, Jennie, Valter och Robin
Patrulledare: Alfred, Matias, Sebastian, David och Otto

Matias Strandberg
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Patrull Järven.
Järven är en grupp spejarscouter. De har sålt jultidningar och tagit två etapper av
spejarmärket. En av dem överlevnadsmärket, vilket passade bra med hajken vid
bommen som råkade bli den kallaste natten på hela vintern. Trots kylan
överlevde våra tappra scouter natten utan värre köldskador.
Patrullmedlemmar:
Alexandra, Evelina, Jeremia, Klara, Jack, Alexander, Mathilda, Amanda, Emilia,
Maxim, Simone, Alma
Patrulledare:
Sandra, Tori, Jennie och Alina
Varför är ni med i scout?
- Det är roligt, för att lära sig nya saker, för att kompisarna är med, för att ha
nånting att göra, man får vara på hajk.
Vad är det bästa med scout?
- Att få vara ute, att lära sig nya saker, läger och att få vara med kompisar
Vad har ni gjort i år?
- Gjort knopar, tagit ett märke, varit ute, lekt lekar, eldat, lagat mat på trangia
och varit på hajk.
Vad ser ni fram emot att göra?
-ta märken, fara på hajk och läger, knopar, snöbollskrig, laga mat på trangia och
att vara ut.

f.v. Första raden: Mathilda, Simone, Amanda, Emilia, Alexandra. Andra raden:
Jeremia, Maxim, Jack, Klara och Alma
Sandra Sjöholm och Victoria Blomqvist
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Vargen
Patrull vargen håller till i Jeppo,
närmare bestämt i skogen vid
Måtasberget. Medlemmarna i
patrull Vargen har varit med flera
år i scout och de har alla hunnit bli
erfarna scouter. I detta läge håller
patrullen på att bygga ett
vindskydd vid en glänta i skogen.
Bygget är redan i fullgång och
vindskyddet kommer att bli en
majestätisk byggnad.
När bygget blir färdigt
kommer vindskyddet att bestå av
tre delar som tillsammans
omgärdar en triangelformad yta
där en eldplats kommer att
byggas. I dagsläget är taket redan
uppsatt på den första delen och
stommarna är redan byggda till de
två andra delarna.
Alfred Sjöholm

Från vänster: Cecilia Back, Simon Nordström, Anton Sjölind, Elias
Nordström och Anders Sjö
Till patrullen hör också: David, Jonathan och Tobias Sandberg
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Loppandagen den nionde juni
Dagen började vid Andrasjön klockan 10 på morgonen. Vi for ut till Loppan
med båt. Vi var ganska många så vi fick köra många varv. Framme vid Loppan
blev vi uppdelade patrullvis. De yngre scouterna (äventyrsscouterna) fick
patrullvis bygga ett moment av en hinderbana av slanor som de själva fick
hämta ur skogen och av surrningsband. De äldre scouterna (Spejare och
explorerscouterna) fick lagvis bygga varsin flotte av slanor, dunkar och
surrningsband. Mitt på dagen hade vi matpaus. Alla patruller fick varsin trangia
som vi fick laga korvrisotto på. Sedan hade vi ungefär två timmar på oss att laga
klart våra mästerverk. Efter att våra mästerverk var klara hade vi fritid, då fick vi
saft och tilltugg. De som ville fick fara å simma i det iskalla vattnet.
Sedan mot kvällssidan hade de yngre scouterna en tävling vem av
patrullerna som snabbast kom igenom hinderbanan. Tävlingen krävde mycket
samarbete och smidighet. Alla klarade av tävlingen mycket bra!
Sedan var det de äldre scouternas tur att visa vem av lagen som hade lagat
den bästa flotten. (Eller vilken av flottarna som flöt bäst.) De hade satt ut en boj
i vattnet och den skulle man ta sig runt tre varv. Då var det bara att lägga på sig
simkläderna och börja paddla. Så vi var så illa tvungna att simma i det otroligt
jätte kalla vattnet... Vissa flottar flöt bättre än vissa andra... Vissa personer skrek
mer än andra... Vissa personer hade ju våtdräkt... Men alla kämpade otroligt bra
och alla lyckades komma runt bojen tre varv (Vissa ett varv efter alla andra men
bra kämpat ändå!)
Efter det blev det plättkalas! Lite minus var ju att det började regna, men
det finns ju inga dåliga väder bara dåliga kläder! Ehm...
Det var en jätte bra dag på Loppan! Alla for hem glada, nöjda och våta.

Del av en hinderbana vi byggde

Tävling med flottarna vi byggde

Jennie Sundström och Alina Nylund
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Spex
Spex är en patrull med Spejarscouter och Explorerscouter samt några
Roverscouter som träffas ca.en gång i månaden och har en hajk eller något annat
program. Som ledare för Spex fungerar huggormen och Susanna. På hajkerna
brukar vi vara ca.10-15 scouter, inklusive ledarna. På hajkerna har vi ibland
vandringar och ofta många utmaningar. Vi har bra gemenskap och har alltid
roligt tillsammans.

Vi gjorde en ”bår” för packningen

På en hajk firade vi Alfreds 18 födelsedag

Vi bygger ett vindskydd att sova i på natten

Vi byggde också en trefot för att
kunna stödja vindskyddet

Jennie Sundström, Sandra Sjöholm och Victoria Blomqvist
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Vårkårhajk
De flesta av Nykarleby Forsfarares scouter samlades fredagen den 3.5 för att ta
del av vårkårhajken. Vi var ca 40 scouter och de nya scouterna sov i kamintält
och de mer erfarna scouterna fick ”utmaningen” att själv bygga vindskydd. Efter
att sovplatserna var klara fick scouterna ta del av en orientering över
andrasjöområdet. I orienteringen skulle de samla ihop bokstäver som de sedan
skulle göra ett ord av. Efter det blev det mat. I år var det Sorken som hade hand
om kvällens lägerbål. Sorken visade med hjälp av en sketch hur en hajk kan gå
till och vem av ledarna som t.ex. latast, tröttast, mest aktiv och vem som bossar
runt mest.
Under natten blåste och regnade det mycket, några av våra tappra
patrulledare var uppe länge på kvällen/natten och såg till att vindskydden och
kamintälten hölls upp i regnet och blåsten. När scouterna hade vaknat och ätit
morgonmål och plockat undan, blev
det dags för ett program där de fick gå
mellan olika stationer där fick de hissa
flaggor, vara med i en hinderbana,
förstahjälp, yxkastning, tältstafett, och
surrning. Till slut hade vi skallgång
och tapto och trots nattens dåliga väder
hade vi en bra och rolig hajk.

Skallgång!

Anmälan!

Tapto!
Jennie Sundström, Sandra Sjöholm och Victoria Blomqvist
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Dagen dör
Skymning rår
Över skog
Över berg
Över hav
Allt är ro
Vila trygg
Gud är när

