
	  

MuHö-info 

2/2014 



MuHö-info 2/2014 2	  

MuHö-info nr. 2/2014 
Scoutkåren MuHö r.f:s infoblad 

Upplaga 105 
 
 

Chefredaktör 
Emil af Björkesten 
emil[ät]muho.fi 

e-post åt redaktionen 
muho-info[ät]muho.fi 

 
 
Deadline för vårens första MuHö-info är 20.1!
 
 
innehåll 
ledare………………………. 3 
kommande evenemang….. 4 
visste du att………………... 5 
fantomen…………………... 6 
lingon………………………. 7 
atlantis 2014……………….. 8 
grupper 2014-2015……….. 13 
adventskalender…………... 14 
ute 3………………………... 16 
börjes krona del 2 ………… 20 
julfest……………….………. 22 
MuHö – hösten 2014……... 23 
Höstmöteskallelse………… 24 

 
 
 
 
redaktionen tackar 
Andu, Anton, Celinn, Hillevi, 
Jompe, John, Jon, Julius, 
Linnea, Stella och Toni 
    …samt Välkky 

för kopieringen… 
 
 
 

 
 
 



MuHö-info 2/2014 3	  

ledare 
När jag skriver det här har jag just 

kommit hem från kårens hösthajk och 

packat upp min rinka. Jag letar i min 

kalender efter ett ledigt veckoslut då 

jag kan åka ut i skogen igen. 

Samtidigt funderar jag på hur det kan 

vara så roligt att vara på hajk ett 

veckoslut och varför jag är så glad 

efter att ha sovit dåligt i ett vått 

vindskydd med en för tunn sovsäck.  

Som alla scouter vet är mat alltid 

godast då man kommer fram efter en 

lång dag ute i skogen. De godaste 

måltiderna är de man lagar på 

trangia eller öppen eld på ett p-rådd, 

en hajk eller en vandring efter att ha 

gått långt med tung väska och blivit 

riktigt hungrig. Och egentligen är 

det inte bara mat som smakar bättre, 

en hajk gör allt mycket bättre och 

roligare. Att äntligen komma fram till 

övernattningsplatsen med röda 

kinder, genomvåta skor efter alla 

träsk man orienterat igenom, ont i 

axlar och höfter hör till de bästa 

känslorna som finns. Det är sällan 

man känner sig så välförtjänt av att 

krypa in i sovsäcken och njuter så 

mycket av det som efter en sådan 

dag. 

Jag hoppas ni läsare också njuter av 

alla fina höstdagar och går ut i 

skogen. Skogen kan vara ganska våt 

om hösten, men vad gör det om man 

har ett par gummistövlar eller ett par 

nyvaxade vandringsskor? Det är ju 

ett fantastiskt tillfälle att ta bussen till 

Noux eller någon annanstans och 

testa sin utrustning. Utmana dig själv 

och njut samtidigt. Om du inte vill 

sitta i skogen och frysa ses vi väl 

åtminstone på lillajul, på 

förläggningen Fantomen. 

 

Chefredaktör Emil 
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kommande evenemang 
 
oktober 
 
25-26.10 Roverscout- och ledardagar 
26.10 FiSSc:s höstmöte 
 
november 
 
7-9.11 Superhjälte (spejarscoutförläggning) 
11.11 Kårens höstmöte 
28-30.11 Fantomen – lillajulsförläggning 
28-29.11 Fantomen – vu-förläggning 
 
december 
 
6-7.12 Big Brother – Explosion (explorerscoutförläggning) 
10.12 Kårens julfest 
13.12 Lucia 
 
2015 
 
2-4.1 Ledarnas efterjulbastu 
15.1 s.a.d. för vårens kurser 
27.7-3.8 Läger 
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visste du att…
 
…MuHö har tre vu-flockar, ett 
äventyrsscoutlag och en spejar-
scoutpatrull i år? 
 
…Anton, Anttu och Emil deltog i 
EPT:s beachvolleyturnering? De 
är nu officiellt tredje bäst bland 
Esbos scouter! 
 
..Svarte-Pettrarna vann Stek-
spaden? 
 
…Patte har fått sin scoutledar-
fullmakt? 
 
…Sabbe har försvunnit 
utomlands (till Prag) men Packe 
har kommit tillbaka istället? 
 
…Cilla och Mark har fått en flicka 
som heter Tilda? 
 
…OldBros kom på åttonde plats i 
guldserien i tidernas största 
Punkku? 
 
…datumet för nästa sommars 
läger är fastslaget? Vi ses i Borgå 
i juli! 
 

…julkalenderförsäljningen börjar 
15.10 och alla som säljer 15 
kalendrar får en specialdesignad 
Angry Birds-tallrik? 
 
…Anton inte har höstlov? 
 
…Nina har varit och tältat (hon 
var inte ensam)? 
 
… Fantomen smyger tystare än 
djungelkatten? 
 
…det finns ett bildgalleri på 
kårens hemsida? Om du har tagit 
bilder på ett evenemang får du 
hemskt gärna skicka dem åt Emil 
eller Andu så kommer de med i 
galleriet! 
 
…kåren byter system för 
medlemsavgifter? Från och med 
nu kommer de att betalas i slutet 
av året, så du kan vänta dig en 
räkning så småningom. 
 
…också du kan skriva texter till 
MuHö-info? Skicka dem till 
redaktionen före 20.1 så hinner 
de med i nästa nummer! 
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28-30.11 på Luk 
”Fantomen har bekämpat ondska i 

över 400 år, men nu har han träffat 

på ett större hot än han själv klarar 

av, så han har bett MuHö om 

hjälp...” 

Vad? Hela kårens gemensamma 
lillajulsförläggning 

När? 28-30.11 för äventyrsscouter och äldre 

          28-29.11 för vargungar 

Var? Luks lägerstuga, Lukstranden 10 

Hur dit? Vi samlas på Elielplatsen kl. 17.45 på fredag och tar bussen till Luk.  

Och hem? Äventyrsscouter och äldre kommer tillbaka till Elielplatsen kl. 14 
på söndag. 

Vargungarnas förläggning tar slut kl. 16 på lördag, varefter vi hoppas de får 
skjuts hem. 

Pris 25€ Avgiften betalas kontant på förläggningen. 

Med? Vanlig förläggningsutrustning+busskort/pengar för två regionbiljetter. 

Anmälning: Anmäl dig senast den 21.11 genom att ge anmälningslappen till 
din ledare. Anmälningslapparna med mer information delas ut i slutet av 
oktober och hittas också på kårens hemsida. 

Frågor kan ställas till din egen gruppledare eller till Andreas ”Andu” 
Johansson.
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lingon 
4-5.10 i Noux 

 

 
 

 

 

 

 

Vi träffades i Kampen 

och tog bussen till en 

busshållplats och gick 

två kilometer. Sen 

paddlade vi till en ö och 

gick till andra sidan och 

paddlade igen. Från 

fastlandet gick vi till de 

ställe vi skull övernatta. 

på morgonen åt vi 

morgonmål och 

packade ihop och gick 

ett ställe var alla 

patrullerna skulle träffas, 

Sen gick vi tillsammans 

till... [redaktören rycker 

in med slutet av 

meningen] till 

busshållplatsen och åkte 

hem. 

Hillevi	  
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atlantis2014 
FiSScs förbundsläger 26.7-2.8 

 
  

41 muhöiter 

1931 deltagare 

70 kårer 

5 länder 

8 dagar 
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Lördag 26.7.2014 
Efter ett års förberedelser körde 

förbundslägret igång idag! Med 2000 

scouter som sätter upp tält blir det lätt 

lite kaotiskt. Hela dagen gick 

egentligen åt till att sätta upp tältena 

och fixa vår rök (vårt underläger. Vi bor 

i samma rök tillsammans med 

Grankulla Scoutkår och Dagan Scouts 

från Israel. På kvällen hade vi 

invigningslägerbål i sandgropen 

utanför lägerområdet. Vi sjöng förstås 

lägersången och en massa annat 

under lägerbålets skådespel. Sedan 

var det dags för kvällssysslor och så 

småningom låg nästan 2000 scouter i 

sina tält efter första dagen på Atlantis.  

Jon 

 

Söndag 27.7.2014 

På söndagen var vi i vattendalen J, 

det var roligt. Där var vi i Bosses 

verkstad där vi gjorde olika saker av 

rep. Och sedan kunde man segla, åka 

med kanot eller vara på stranden. 

Sedan åt vi mat. Det var 

SUPERROLIGT i vattendalen!!!  På 

kvällen hade vi ett minilägerbål inom 

röken. Vi sjöng och lekte olika lekar. 

Sen fick varje patrull en badboll som 

de skulle blåsa upp. Sen tog vi ett foto 

av att alla hoppar och slänger upp 

badbollarna. Rökkvällen var jätterolig. 

Stella och Toni, patrull Svarte-

Pettrarna 

 

Måndag 28.7 

Vi hade väckning klockan 7:30, helt 

som allti... Sorry vi kommer inte mera 

ihåg va som hände. Men det var säkert 

jätteroligt och intressant J  

Celinn 
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Tisdag 29.7.2014 

På tisdagen hade vi vår tur i 

actiondalen! Vi spelade ultimate i 

vattnet, sedan spelade vi bubble 

football vilket innebar att man var inne 

i en uppblåsbar boll. Efter det var det 

vår tur att skjuta pilbågar, armborst, 

luftgevär och att kasta yxor och knivar. 

Sedan sprang vi en banan (woop 

woop) efter det kom 

KLÄTTERVÄGGEN (epic). Sedan 

utförde vi höghöjdsbanor och 

gungade i jättegungor. På kvällen 

hade vi super kiva lägerbål.  

Linnea och Jompe 

 

Onsdag 30.7.2014 

Vi vaknar 07:30 för att gå ta vårt 

dagliga morgondopp, efter det gick vi 

o äta morgonmål. Sedan hade vi tid 

att packa för P-råddet. P-råddet 

började ca. 9:30. Vi gick ca. 2 km till 

origon (mittpunkten för alla kontroller) 

för att börja p-råddet. Vi hann endast 

med 3/6 kontroller och kom på ca. 

17:de plats. Grani kom 1,3,4 och 

femte plats.. Men vi kom helskinnade 

hem, vilket var huvudsake. Vi gade 

fritid och chans att gå i duschen när vi 

kom tillbaka. Efter fritiden hade vi 

ökväll och när det började ta slut fick 

vi hotdog och ruisbröd med äcklig 

senap (bläää). Vi hade tystnad kl.22.30 

och alla somnade ganska snabbt 

förutom att israeliterna började hamra 

sina kilar nångång 23.30. Men när 

dom slutade blev det nog ganska tyst. 

Zzzzzz..  

Celinn 

 

Hört på Sten Nylander-tävlingen för 

explorerscouter som gick av stapeln 

idag: ”En pampes springer lätt ikapp 

en svan.”. Låt detta bli dagens 

visdomsord.  

Jon 
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Torsdag 31.7.2014 

Vi vaknar 7.30. Så är det samling och 

morgondopp och morgonmål. Efter 

frukosten måste vi packa till 

programmen och så var det 

flagghissning. Sedan for vi till 

programen idag var det science-dalen 

i tur. Där fanns Harry Potter, Sherlock 

Holmes och Hjärnkontoret. Först var vi 

i Harry Potter, där gjorde vi rekrod i 

labyrinten ”8 bollar”. Sedan var det 

lunch och fritid, det började åska, 

blixtra och ösregna. Sedan började 

programmet i Sciencedalen, nu var det 

dags för att se sitt eget DNA sen var 

det en tävling MuHö/vs/grani. Grani 

vann pga första lådans nyckel inte 

hittades för att den var utanför 

tävlingens område. Sedan kom vi till 

tälten och åt middag. Sedan var det 

dags för marknad. MuHö hade en 

salladsbar, svenskarna hade en dans 

runt en midsommarstång. Så fanns det 

också plättar. Sedan var det kvällsbit 

och sen var det tystnad.  

John 

 

Fredag 1.8.2014 

På fredag var vi i sciencedalen. Först 

skulle vi lösa olika gåtor. Sen hade vi 

en lek där man skulle söka nycklar och 
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öppna kistor. Sen skulle vi igen lösa 

gåtor. Efter det lekte vi med en 

labyrint där golfbollar skulle gå en 

bana, Bollarna rörde på sig med att 

vicka på labyrinten men man måste 

akta attbollarna inte föll i hålen. Vi 

klarade två bollar samtidigt. Sen 

gjorde vi ljud med vattenglas. Efter 

det lyste vi med en laserpenna i 

speglar. Och sen magnetade vi upp 

metallbrickor. Det var jätteroligt! :P  

Toni 

 

I Sciencedalen var vi också i 

hjärnkontoret som handlade om kemi. 

Vi fick göra en regnbåge av vatten och 

karamellfärg. Vi fick också göra en 

egen kvicksand- Det var först jättehårt 

men när man lyfte det upp blev det 

jätte löst. Vi fick också göra en 

lavalampa, en skumsläckare och en 

undervattensvulkan. Det var intressat 

och roligt J  

Julius 

 

Sedan på kvällen så var det 

avslutningslägerbål. Där fick 

vi se Teatern ”Drömmen om 

Atlantis” klar (del 3).  Den var 

bra.  Sedan så hade vi 

”Frillan o Prillan” från X3M 

på besök, sedan sjöng vi 

såklart massa sånger och såklart vår 

lägersång. Sedan som slutprogram så 

hade vi Satin Ciruks på besök som 

framförde låtar från deras nya skiva. 

Efter det så var det flagghalning och 

sedan från 22.30-02.00 fick man vara 

och chilla eller vara och sova. Sista 

natten på Atlantis var bra och nästa 

dag skulle vi fara hem. Vi= Ocenais. 

Hyperion. Lelantos. Asteria. Metis.  

Stella  
 

Lördag 2.8.2014 

Vi vaknade 7:30 som vanligt. Sen var 

det morgondopp och sen blev det 

morgonmål och efter morgonmålet var 

det packning och städning. Sedan 

blev det lunch. Och sedan lite 

väntande på bussen och sen var det 

dags att åka hem från Syndalen.  

John 
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grupper 2014-2015 
Vargungar 
Delfinerna   Pluto 

Flickgrupp   Pojkgrupp 

Möten onsdagar 17.30-18.30 onsdagar 18.30-19.30  

Ledare: Julia Lönnfeldt  

  Nelly Baumgartner  

  Linnea Aganimov  

  Celinn Westerholm  

 Kontaktperson: Annica Helsingius  

 

Blixtarna 
Blandgrupp 

Möten torsdagar 18-19 

Ledare: Emil af Björkesten 

 Anton Nilsson  

 Anton Eriksson  

 

Äventyrsscouter 

Fruktsallad 

Möten torsdagar 19-20 

Ledare: Emil af Björkesten 

 Anton Nilsson  

 Anton Eriksson  

 

Spejarscouter 
Kakaobönorna 
Möten torsdagar 17-18 

Ledare: Emil Nyman  

Fadder:  Anton Nilsson 

E
xp

lo
rersco

uter 
Å

ldersg
ruppsansvarig: Lotta Ringbom
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adventskalendern 
• Så här ser årets kalender ut! Den är ritad av Noora Katto. 
• Kalendern har som vanligt en lucka för varje dag från första 

advent till julafton.  
• I år får man igen sex kort som man kan sätta på 

julklappar med kalendern. 
• Kalendrarna delas ut veckan efter höstlovet. 
• Kalendern kostar 7€. För varje kalender ni 

säljer får din grupp 1€ att använda till era möten på våren. 
• Du får lämna tillbaka högst en tredjedel av de kalendrar du har 

tagit. Lämna tillbaka dem genast då du vet att du inte kommer 
att kunna sälja dem så kan någon annan sälja dem istället. 

• Anton Nilsson är kårens kalenderombudsman, så det är honom 
du (eller din ledare) ska meddela då du tar fler kalendrar. 
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pris till försäljarna  
• 5 kalendrar - tomtemärke 
• 15 kalendrar – Angry Birds-

emaljtallrik+tomtemärke 
• 30 kalendrar – ficklampa+Angry Birds-

tallrik+tomtemärke 
• 100 kalendrar - +guldtomtemärke 
• Dessutom får kårens 

bästa försäljare ett pris 
på julfesten 

• Priset för att ha sålt 15 
kalendrar är en 
specialdesignad 
Angry Birds-tallrik 
med scouttema, i 
samma serie som 
muggen som var pris förra året. 

 

försäljningstips
• Kom ihåg att ha scouthalsduk på när du 

säljer! Tomteluva är inte heller fel. 
• Det lönar sig att börja sälja i god tid så 

inte andra scouter hinner före! 
• Kolla med dina föräldrar om du kan sälja på deras jobb. 
• Sälj tillsammans med en kompis, eller med hela din patrull på 

ett möte! 
• Förbered dig på olika försäljningssituationer och fundera på 

vad du ska säga i förväg
 
Vi utmanar alla muhöiter att sälja minst 10 kalendrar!
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ute III 
5-7.9-2014 i Nagu 
 

Ute III:an. Ute-kursernas ute-kurs! 

Överlevnad och survival of the fittest 

på riktigt!  Kursen som man inte 

överlever i första taget. Ute III-an, den 

mytomspunna och legendariska 

kursen, ordnades första veckoslutet i 

september i Nagu. Det började en 

varm augustidag när Emil och Anton 

snackade om att gå Ute III:an i höst. 

Plötsligt var både Lotta och 

undertecknad anmälda till kursen. Nu 

kan det ju hända att den här texten är 

lite av en party-pooper för att ni fattar 

att jag har överlevt för att jag skrivit 

den här texten. Men kanske ni kan 

fortsätta läsa ändå? Liksom för 

artighetens skull? 

Veckan före kursen var jag på 

Scoutstationen en sväng. När Eva fick 

hör att jag skall delta i UteIII:an tittade 

hon chockerat på mig en lång stund. 

Sådär som man tittar på en som man 

vet att man aldrig kommer att se igen. 

Sedan sa hon långsamt att alla som 

överlever kursen får kakao i Roliga 

Rummet på Scoutstationen. Och så 

öppnade hon en hemlig låda och visa 

kakao-påsarna. Jag gick hem från 

Scoutstationen med en konstig känsla 

i magen. 

På fredag träffades hela gänget (Emil, 

Anton, Melina, Lotta och jag) på 

tågstationen i Grani varifrån vi körde 

mot främmande marker och över 

färjan till Nagu. Sista biten efter att ha 

fått instruktioner av kursstaben som 

stod på en busshållplats svängde vi in 

på en liten sandväg. Alldeles för 

många kilometer seanre insåg vi att 

ingen egentligen registrerat 

väginstruktionerna och att vi kanske 

kört aningen för långt. Efter flera 

pinsamma telefonsamtal och flera 

kommunikationsmissar från vår sida 

hittade vi till sist fram till starten. 

Kanske inte den smidigaste starten på 

kursen. 

Kursen började med att våra rinkkor 

checkades. Ingen mat fick vara med. 

Däremot fick man ha med sig nästan 

vad som helst. I det här 

sammanhanget måste det väl påpekas 

att Anton hade med sig en liten 

ryggsäck med allt han behövde. Jag 

däremot, som precis  hade överlevt ett 

år på en foto- och  friluftsskola i 

Lofoten och lärt mig igenom en hel 

del spännande incidenter i fjällen att 

det alltid lönar sig att ha mycket kläder 

med sig, hade mig ungefär 60l saker 

på överlevnadskursen (allt från två par 

tjocka vantar, mössa, skaljacka, 
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vinterjacka, två 

par utebyxor och 

totalt tre under-

ställ). Det vill säga 

ungefär lika myc-

ket saker som om 

jag skulle delta i 

en tremånader 

lång expedition i 

Himalaya och inte 

på ett överlev-

nadsveckoslut i 

Nagu.  

Vi indelades i två 

grupper (kursen 

hade totalt sju 

deltagare). Emil 

och jag var i samma grupp tillsammans 

med två andra killar. Solen gick ner 

och mörkret la sig som en tjock filt 

över Naguskogarna. Vi högg ved, 

fyrde en fin lägerled, surrade ett 

treben (men en väldigt intressant 

surrning) och kokade vatten med 

tallbarr till kvällsmål. Vi hade inte lov 

att ha sovsäck med oss på kursen – 

det var ett faktum jag var lite orolig 

över, skulle jag överleva två nätter i 

september utan sovsäck eller vind-

skydd? Vi fick instruktioner om att 

samla stenar från stranden och ha dem 

runt elden och sedan när de är så heta 

att man just och just kan hålla i dem 

sätter man stenen i en socka eller 

vante eller 

innanför jackan 

och sover med 

några stenar 

som fungerar 

som värme-

batterier.  

Det fungerade! 

Visst sov jag i 

fosterställning 

största delen av 

natten men 

hade en stor, 

het sten innan-

för jackan som 

värmde skönt 

och två mindre 

stenar i strumpor, ena placerade vid 

knävecken och andra vid ena 

armhålan. Fick man kallt fick man helt 

enkelt gå till elden och byta stenar. 

Det var alltid en i gruppen som 

fungerade som eldvakt igenom hela 

natten för att hålla elden i liv. När jag 

hade eldvakt gick jag omkring och 

samlade lite ved och torra grenar från 

marken och emellanåt tuggade jag på 

några tallbarr. Försökte hitta en 

finkänslig balans mellan att hela tiden 

hålla mig aktiverad men samtidigt inte 

förbruka mycket energi. Första natten 

gick bra, trots allt hade vi ju alla ätit 

hemma på dagen.  
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Dimmorna låg täta över havet på 

morgonen och någonstans bakom 

dem sken en svag sol som snart 

skingrade dimmorna. Vi gick genast på 

jakt efter mat i skogen. Och ojoj, 

vilken svampfest det blev! Vi plockade 

en hel kanotsäck full med olika soppar. 

Dessvärre hade vi inte tid att tillreda 

svamparna på morgonen utan vi skulle 

ut på vandring. Min grupp började 

med att paddla (andra gruppen 

började med att vandra). Vi paddlade 

ut på havet och försökte ta oss 

igenom ett ogenomträngligt 

sund med vass. Efter att ha 

släpat kajakerna igenom 

vassen till en liten klippa som 

gav utsikt över vassen 

bestämde vi att det inte skulle gå. Så 

vi släpade kajakerna tillbaka ner i 

vassen och ut ur vassen till havet. Efter 

att ha paddlat så länge att det började 

värka i armar och ben och huvud tog vi 

en paus på en holme. I själva verket 

hade vi inte paddlat varken länge eller 

långt, men energibristen och den låga 

blodsockerhalten började påminna sin 

närvaro i kroppen. På holmen hittade 

vi en hel del lingon. Jag åt så mycket 

jag han före vi paddlade vidare. 

Dessutom åt jag ungefär 10 myror till 

efterrätt. Paddlandet gick 

förvånansvärt mycket lättare efter 2 dl 

lingon och 10 myror (myrorna smakar 

förresten ganska gott, lite som något 

”crispy” godis). Efter en stunds 

paddling kom vi till stället där vi mötte 

de andra (Lotta, Anton och Melina). Vi 

pausade där och fick en Snickers! 

Wow! Sedan var det vår tur att vandra. 

Jag proppade i mig konstigt mycket 

rönnbär före spyreflexerna (på grund 

av den sura smaken) ville slänga upp 

allt igen (men fick instinkten 

nertvingad medveten om all näring 

och vätska som skulle gå till spillo). 

Under vandringen fyllde jag mina 

fickor med både lingon och 

tranbär. Varje gång jag märkte 

att hypoglykemin började få 

tag på en mumsade jag i mig 

en handfull bär. Det hjälpte. 

Men ju längre vi gick desto 

oftare fick jag hälla i mig lite bär som 

bränsle för kroppen och effekten 

varade allt kortare.  Vid sådana 

stunder, när inget annat hjälper, skall 

man sjunga nåt roligt! Och med alla 

svampar i skogen vad passade inte 

bättre än Sås och Kopps sång 

”Svampfest”? Tyvärr kom vi inte ihåg 

riktigt alla ord men refrängen kunde vi 

desto bättre. Stackars djur i skogen 

som måste lyssna på oss.  

Vid 17-tiden kom vi tillbaka till vår 

lägerplats. Emil och jag tog ett dopp i 

havet. Sedan skulle vi bära kajakerna 

tillbaka till trailern vid vägen. Vi gjorde 

samma sak på morgonen men med 
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alla celler i kroppen skrikandes efter 

näring och energi kändes kajakerna 

fem gånger tyngre nu. 

 Sedan fick vi göra upp eld med lite 

krut. Det var helt intressant men vid 

det laget kunde jag bara tänka på 

svamparna som vi skulle tillreda och 

orkade inte riktigt koncentrera mig på 

det kursledarna berättade. Plötsligt 

hände något underligt. Vi fick ett 

paket smör OCH en klump kött. Det 

blev svampfest! Vi stekte massa svamp 

i ännu mer smör och stekte köttet. Det 

blev sjukt gott. Och man blev mätt. Så 

mätt att jag inte ens orkade äta lingon 

som jag fortfarande hade i alla mina 

fickor. Resten av kvällen fixade vi ved 

inför natten och lokaliserade 

Polstjärnan. Natten gick bra. Under 

min eldvaktstur sysslade jag och 

pysslade jag för att inte somna och för 

att ha något meningsfullt att göra.. 

Den natten var det mest meningsfulla 

som fanns i mitt liv att sortera pinnar 

enligt storlek; små pinnar i en hög och 

stora pinnar och grenar i en annan hög 

och emellanåt äta lite lingon och 

dricka varmt vatten med ljung (känns 

som en överdrift att kalla det ljungte). 

Nästa morgon hade vi lyxbrunch alla 

tillsammans. Det vankades ägg, 

bacon, korv, bröd och pålägg. Det 

smakade himmelskt. Sedan var det lite 

kursfeedback och så konstaterade vi 

att vi överlevt kursen och så åkte vi 

hem. I bilen lyssnade vi förstås på Sås 

och Kopp-sånger! Tack för många 

roliga minnen!  

ps. Och två veckor efter kursen 

besökte jag Roliga Rummet och fick 

en varm kopp kakao med 

marshmallows i! 

Jon
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Hör du till dem som väntat otåligt sen förra MuHö-info på att få höra vad som 

hände under resten av Andus äventyr? Här kommer fortsättningen: 

Utdrag ur "Scoutåret på Drakan", 

NySc:s Storläger Draka 2/13 

Obs! Detta är fiktion, ta all påstådd 

fakta med en näve salt. 

börjes krona, del 2 
Just före femte kontrollen stod det 

alltså en ledare som sa att en av oss 

hade blivit skadad, o vi skulle evakuera 

honom/henne! Vi såg med en hastig 

blick på kartan att det var två 

kilometer kvar till kontrollen, och det 

var dessutom på tid! Vi tog snabbt och 

valde Laura som den skadade, och 

dela upp hennes saker mellan oss. En 

tog rinkkan, en tog hennes och hennes 

bärares vapen, och en tredje tog Laura 

på axlarna. 

Det gick relativt lätt att få henne att 

hållas kvar för att bäraren hade rinkan 

på ryggen som hon delvis hängde på, 

och vi bytte Lauras bärare ett par 

gånger. Vi höll en lunkande takt hela 

tiden, men fick hålla ett extra noga 

öga på omgivningen om nån skulle 

"jäynä" oss, för vi var ju inte i bästa 

skick då vi bar Laura och hennes saker 

då vi småjogga. Då jag bar på en extra 

rinkka tyckte jag det blev till och 

lättare att röra på sig, de måst ha varit 

för vikten fördelades jämnare. Det 

hade börja skava ren vid midjan från 

bandet till rinkan. 

Efter en sträcka som kändes helt för 

lång, kom vi till en korsning vi inte sett 

på kartan, så vi skicka Lindström med 

lätt packning ner för den väg vi tyckte 

var rätt. Vi övriga pusta ut i nån minut 

till han kom tillbaka o sa att den inte 

kunde vara rätt för den krökte åt fel 

håll. Vi steg mödosamt upp och bytte 

bärare, och fortsatte ner för rätt väg. Vi 

börja höra prat mot slutet, så vi fick 

nuvunna krafter att orka sista biten 

fram. 

Vi kollapsa i en hög framför ledarna 

innan vi några sekunder senare 

anmälde oss till kontroll fem. Och det 

var matkontroll, vi hade 30 minuter 

som vi var tvugna att vara där, så vi 

tog trangiorna illa kvikt. Laura och jag 

började koka vatten, medan dom 

andra tog fram av maten och satt ut 

nåt liggis. Alla börja vara så trötta så 

det var bara vi som oftare använt 

trangior som fick det gjort, lägga 

trangiapussel var redan för hårt. Vi 

koka färdiga påsar av spagetti och 

köttfärssås som var ganska saltig, men 

det var gott med varm mat efter över 

12 timmar gående med rinkor. Alla 

sträckte på sig och vi frågade dom 
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andra grupperna hur det gått, och vi 

märkte att en patrull från Jägarna som 

var före oss vid fyras kontroll hade int 

ännu kommit till matkontrollen. 

Efter att vi ätit och vilat lite  orkade vi 

igen börja orientera oss vidare, men 

den långa pausen gjorde att benena 

börja vara stela. Det hade börja blivit 

lite kallt men vi fick upp värmen då vi 

fortsatte gå längs vägen. Det fanns lite 

egnahemshus var vi gick och 

gatulamporna var på, och ljuset från 

hemmen börja vara ganska lockande. 

Vi hade sagt att pauserna skulle vara 

fem minuter för att vi inte skulle bli 

stela i benen, men dom börja sakta bli 

längre. Maten vi åt var ett svagt minne 

blott, och sakta tog vi oss mot sjätte 

kontrollen. Det började ta ont i benen 

för alla, och Tobias sa att det berodde 

att blod samlades i fötterna, så vi 

prova nästa paus att lyfta fötterna lite. 

Lättnade var gudomlig, men kort, för 

vi börja vara nära. 

En lägereld och Jonsson med 

kaffemugg i handen mötte oss med 

ett leende vid kontrollen. Han satt oss 

att fylla i ett papper med olika 

småfrågor om knopar och annat som 

vi borde veta fast mitt i natten, och det 

var nästan midnatt då! Sist stod det att 

hur mycket orkar du. Han försökte 

locka oss att avbryta med löften om 

att komma tillbaka till lägerområdet 

och egen sovsäck om man nu slutade, 

men ingen hade nån tanke på sånt. Vi 

tackade nej och fortsatte trötta vidare 

mot kontroll sju som inte verkade vara 

mer än nån kilometer ifrån oss. 

Christopher och Tobias började klaga 

att flickorna gick för långsamt, att det 

var tröttsamt att gå så långsamt, som 

sen fortsatt till ett litt gräl som klart 

visa hur utmattade alla var. Vi gick 

mycket långsammare nu, och jag 

började tvivla att alla skulle orka fram 

med tiden det tog nu. Efter att vi haft 

en paus till just före var fram, tog vi 

oss upp och hittade fram till några 

ledare med tält och lägereld. Vi såg att 

patrullerna före oss, till och med 

Roboterna, låg och sov, så det var 

övernattningspunkt. Ledaren informera 

oss om att vi sku sova och bli sen 

väckta när vi sku gå igen. 

Sovsäckarna! Vi hade lämna bort dom 

för vi tänkte inte ta en sovpaus, men 

nu måste vi göra det, o vi hade bara 

liggisar och en pressu vi fick av 

ledarna. Liggisar i dubbla lager under 

oss och pressun som täcke, och tätt 

som spoonade sillar i burk fick vi sova 

med alla kläder vi hade, och snabbt 

somnade vi. 

Tre timmar senare blev vi väckta och 

ivägschasade, och kallt var det. Vi gick 

iväg och tog av oss en del av kläderna 
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då vi fått upp värmen, och märkte att 

vi orkade mcket bättre, även om vi 

sovit i bara tre timmar. åttonde 

kontrollen var på lägerområdet, så vi 

börja glatt gå ditåt, det var bara nån 

timme till att gå. Vi hade 

ordgissningslekar och "jag har aldrig" 

för att hålla upp humöret, men energin 

tyna bort redan efter en stund. Vi gick 

över en bro och började se lamporna 

från Drakans läerområde. Vi hade hört 

från tidigare lägerdeltagare att 

kontrollen kanske int var sista, så det 

var lite delade känslor då vi gick in 

genom lägerporten, förväntande sig 

det värsta, hoppas på det bästa. 

Utanför vår rök stod en ensam ledare 

och vi gick till henne. 

"Till stora sandgropen!" utbrast 

hon."Det här är på tid." 

Vi vände om det nämndes mer än ett 

par svordomar då vi pressade oss 

norrut mot stora sandgropen, som vi 

tidigare på lägret hade haft aktiviteter 

i. Blodcirkulatoinen i armarna hade 

varit dålig för rinkan pressade på 

axlarna och skavade på midjan, och 

alla var helt slutkörda. Vi höll samma 

takt för vi kunde inte gå snabbare utan 

att riskera en vrickad fot, mötande 

Roboterna som kom emot oss. 

Framme vid sandgropen var en bil 

parkerad, och ledaren inne meddela 

oss att det var bara att ta sig tillbaka 

till lägerbålsområdet. Vi vände än en 

gång om, och hasade oss de cirka tre 

kilometrarna tillbaka till Drakan. 

Lågerbålsplatsen hade på scenen en 

ledare med ett bord. Gråkulla sa han 

att nästa plats var, och alla satt sig ner 

av trötthet, vi visste inte ens var det 

låg. Efter nån minut steg vi upp och 

började ta oss mot porten, men ledare 

kom efter oss och sa att nån hade 

tappat något på vägen, att vi sku 

vända om. Innan vi han börja fundera 

mer på saken, avslöja han att vi hade 

klarat av Börjes Krona! Över 65 km och 

ganska jämt 24 h med rinkor avklarade 

vi den legendariska Börjeskrona! 

Wooh! 

Andu

 

10.12 
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Scoutkåren MuHö – hösten 2014 
Styrelse 
Kårchef  Hanna Hedengren  
Vicekårchef Matias Koskela   
Sekreterare Anders Malmsten   
Ekonom   Annika Rajala   
Ledamot   Axel Hertsberg   
Ledamot   Katja von Schoultz    
Ledamot   Anton Nilsson    
 

Gruppledare  
Kontaktuppgifter till gruppledarna hittar du på sida 13 

 

Övriga funktionärer 
Stugfogde Emil af Björkesten  
Materialansvarig  Anton Eriksson  
Keikkaansvarig Anders Malmsten  
  Gunilla Edelmann  
UtbildningsansvarigEmil af Björkesten  
Webmaster Andreas Johansson  

 

Annat användbart 
Grottan  Västerporten 1D, 02210 Esbo 
Kontonummer FI13 4055 1020 2833 74 
Hemsida  www.muho.fi



 

	  

 

 

 

 

 

höstmöteskallelse 
Härmed kallas alla Scoutkåren MuHö r.f:s 
medlemmar till stadgeenligt höstmöte den 11 
november kl. 18 i Grottan. På mötet väljs kårchef, 
styrelsemedlemmar och övriga funktionärer för 
2015. Mötet fastställer också verksamhetsplan och 
budget för det kommande verksamhetsåret. 
Dessutom föreslås en stadgeändring gällande 
understödande medlemmar, samt mindre 
justeringar i kårens stadgar angående revisorer och 
mötesordning (§ 3, § 7 och § 9). Alla 15 år fyllda 
medlemmar äger rösträtt. Röstning med fullmakt är 
inte tillåten. Välkommen! 


