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Simonixen
Scoutkåren St. Simons Sjöfararnas
kårtidning

Den entusiasm med vilken
spejarscouterna mottog nyheten om att vi ska
göra kårtidningen var talande för hur
skapandet av innehåll har kommit att bli
mycket viktigt. Märk väl att många inte var
födda när Simonixen utkom senast. Nu hade
de ju dessutom möjligheten att göra någonting
som läses utanför den egna åldersgruppen.
Jag hoppas att varje scout, både
gammal och ung, och andra intresserade
finner någonting att läsa, se på eller göra i
denna tidning, samt att Simonixen snarast
skall få fortsättning.
Dan Sundblom

LEDAREN
Efter många långa år av tystnad är Simonixen
äntligen här! Jag minns inte exakt vilket år
kårtidningen utkom senast, men jag var då
ännu patrullscout så det måste varit sent 1990tal. På den tiden publicerades Simonixen på
julfesten och innehållet gjordes på mötet
innan festen. Vi ritade, lagade korsord och
skrev roliga historier som sedan
fotokopierades och redigerades till den
slutliga produkten, dvs. Simonixen. Minnena
av tidningen och julfesterna finns kvar och jag
hoppas att dagens scouter i framtiden minns
kårtraditionerna med samma värme som jag
idag. Julfesten finns förvisso kvar ganska
långt i samma form som jag upplevde den på
1990-talet. Simonixen däremot har haft paus
och får nu ett rejält ansiktslyft och en teknisk
uppdatering efter sin törnrosasömn.
Vi lever idag i ett
högteknologiskt informationssamhälle både
på gott och ont. Informationen sprids
snabbare än någonsin tidigare och för att hitta
svar på en fråga behövs det vanligtvis bara
några tangentbordstryck. Det finns en risk att
många av oss konsumerar medieinnehåll som
är lättsamt, trivialt och fördummande. Vi
kommer åt skvaller, skryt, videon med
dansande katter och bilder av våra kompisar
och av kändisar nästan var och när som helst
och speciellt ungdomen beskylls ofta för
dåliga medievanor. Denna kritik kan ha viss
grund fastän den ofta ställs av de ovetande,
men den bortser från två viktiga element i
informationsspridningen: Nämligen skapandet
och det sociala. Medieinnehållet skapas i allt
högre grad av vanliga människor för att
konsumeras och återigen skapas på nytt. Vem
som helst kan skapa innehåll på nätet, och
detta innehåll kan läsas av vem som helst.
Gränsen mellan konsument och producent har
i viss mån suddats ut.

http://www.stsimons.partio.net/
http://www.facebook.com/stsimonssj
ofararna
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INTERVJU med kårchefen

GALLUP
1. Vet du vad Simonixen är?
2. Är du scout eller skulle du vilja börja
scout?
3. Vad vet du om scout?
4. Vad är det självklaraste vårtecknet enligt
dig?

Daniel Korpi
1. – Nej.
2. – Nej jag är inte scout och jag vet inte om
jag vill börja
3.– Nästan inget
4. – Att snön börjar smälta

Anna Schmidt:
Hur länge har du varit kårchef?
– I fyra år.
Vad Tycker du om att vara kårchef?
– Det är roligt för det mesta men ganska
stressigt ibland.
Hur gammal var du när du började scout?
– Jag var sju år, mina båda systrar började i
St Simons Sjöfararna när min pappa tyckte att
det behövdes en sjöscoutkår i Pargas. Han
och några andra återupplivade kåren på nytt
som inte hade haft verksamhet på många år.
Vad är bättre enligt dig, motivera
a) scoutläger
b) seglats
c) scoutmöte
– Scoutläger, p.g.a. samhörigheten och att
man på läger får leva heltid som en scout,
dessutom är det väldigt roligt.
Är det mycket jobb med att vara kårchef?
– Mer än vad man skulle tro, det går in på
vardagen också.
Axel Mattsson och Anton Mattsson

Senia Olofsson
1. – Nej.
2. – Jag är inte en scout och skulle inte vilja
bli det.
3. – Inget!
4. – Att snön smälter!
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skulle få gebetyg från ett till tio skulle jag ge
nio.”
Sebastians åsikter: “Filmen var lång men
väldigt bra, när andra delen kommer ut tänker
jag absolut gå och se på den. Skådespelarna
skötte sina roller väldigt bra enligt mig.”
Sebastian Karlsson och Colin Fernelus

KOLUMNEN
Kommunsammanslagning: Åbo eller Kimito?
Ett aktuellt ämne i hela Finland är
kommunsammanslagningar. I Pargas funderar
man på en sammanslagning med Åbo, Kimito
eller att förbli självständig. Tyvärr verkar det
så att vi i Pargas inte kan förbli självständiga
hur länge som helst p.g.a att
befolkningsunderlaget inte räcker till för att
betala för den kommunala servicen och för att
staten förespråkar stora kommuner. I många
fall skulle Kimito kunna vara ett bättre
alternativ i dagens läge. Då skulle den
svenska servicen fortsätta vara i Pargas och
alla skulle inte heller flytta till Åbo. Många
individer som jag hört i frågan tycker att
Pargas borde gå ihop med Kimito om vi inte
kan fortsätta vara självständiga. Det är
faktiskt ingen som har förespråkat alternativet
Åbo, vilket enligt många skulle leda till
utflyttning från skärgården. Vi får hoppas på
att Pargas kan förbli självständigt eller så går
vi ihop med Kimito och bildar en
konkurrenskraftig skärgårdsstad som kan
tävla med Åbo om att vara den bästa staden i
Sydvästra Finland.
Jonatan Karlsson

Tobias Gustafsson
1. – Jag vet inte, kanske en scoutkår?
2. – Nej men jag skulle kanske kunna börja
scout.
3. – Jag vet att man ska segla och gå på scout
läger!
4. – Att snön smälter.
Text & foto Axel Mattsson och Anton
Mattsson

FILMRECENSION
Hobbit: En oväntad resa
Hobbit är en filmtrilogi som handlar om en
liten hobbit som heter Bilbo. Han väljs att
följa med tretton dvärgar och en trollkarl för
att ta tillbaka dvärgriket Erebor av draken
Smaug, som vaktar skatten som finns gömd i
ensamma berget. Under resan hittar Bilbo en
mystisk ring som är grunden till filmtrilogin
Härskarringen. Hobbit är indelad i tre delar,
Hobbit: En oväntad resa, Hobbit: Smaugs
ödemark och Hobbit: Bort och hem igen. Den
första filmen (En oväntad resa) kom ut 12
december 2012, och den andra filmen
(Smaugs ödemark) kommer att komma ut ca.1
år senare. Peter Jackson är både regissör och
producent och boken som filmen är baserad
på är skriven av J.R.R Tolkien.
Colins åsikter: “Bra effekter och musik,
filmen var lång men inte långtråkig. Om jag
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FINN FEM FEL

VÅRTECKEN

Jonatan Rönnholm
Niklas Forsström

INTERVJU med årets scout

KORSORD
Lätt som en plätt
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Noel Bahne
Hur kändes det att bli årets scout?
– Konstigt.
Brukar du använda scoutyxan?
– Nej, jag får inte använda yxan.
Hur många år har du gått i scout?
– Nästan tre år.
Varför tror du att du att du blev årets scout?
– Jag vet inte.
Ska du delta på sommarlägret?
– Jo, jag deltar på alla läger.
Tycker du om att segla?
– Jo, det är roligt.
Vad är det bästa med scout?
– Allting.
Vad tycker du om scout?
– Jag tycker det är roligt och spännande.
Text & foto Axel Mattsson och Anton
Mattsson
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1↓ Vilken färg är kårens halsduk?
2 När det muldrar och blixtrar så ______ det
3 Husdjur som säger mjau
4 Slingrigt djur som många är rädda för
5 Stor, gul och varm sak i rymden
6 Används när man pysslar, packar och målar
7 Kan man köpa saker med
8 På gott humör
9 Inte fel
10→Skrämord
11 Kårsekreterare
12 Puukko på svenska
Malena Frankenhaeuser,
AntoniaHolm och Wilma Sundqvist
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TEKNIK

IDROTT

Playstation 4
Den nya Playstation-konsolen kommer ut i
december 2013. Den förväntas bli den bästa
spelkonsolen på marknaden. Man kommer att
kunna spela spel från tidigare versioner
genom att köpa dem på nytt (billigt). Man
kommer att kunna samarbeta med dator, Ps
Vita, iPad m.m.
Funktioner
Kontrollen: Ps4-kontrollen kommer att ha en
pekplatta som antagligen kommer att
användas till många smarta funktioner. Den är
omformaterad för att antagligen bli
bekvämare. Den kommer också att ha en delaknapp som gör det möjligt att direkt ladda upp
klipp på nätet. Den har även en onlinefunktion som vi nämner nedan.
Online: Behöver du hjälp med ett spel? Det är
nu inte ett problem längre. Eftersom en ny
onlinefunktion tillåter dig att låta en annan
användare ta över och på så sätt hjälp dig.
Ps Vita: Låt oss säga att du sitter och spelar.
Mitt i allt kommer mamma in och ska
dammsuga. Vad gör du?
1.Du pausar spelet och väntar tills hon är klar.
2.Du plockar fram din Ps Vita och går till ett
annat rum och fortsätter spela spelet på Ps
Vita:n istället. Detta kommer du att kunna
göra med den nya programvaran. Denna
funktion kommer endast att fungera när själva
konsolen är på (antar vi).
Linus Fröjdö och Jonas Lagerroos

Handboll
Spelets idé
Handboll går ut på att man genom att kasta
bollen ska försöka göra mål. En match har två
halvlekar. I ett lag finns 6 ute spelare plus en
målvakt. Ute spelarna kallas vänster/höger
back, mittback (dessa är även kallade nio
meters spelare), höger/vänster ytter och en
linje spelare. Till skillnad från fotboll är
spelet indelat i två faser: försvar och anfall, i
handboll händer det också hela tiden
något(vanligtvis gör båda lagen över 20 mål
per match), till skillnad från fotbollen.
Handboll är en kontaktsport.
Regler
Man får ta tre steg med bollen eller studsa.
Man får inte sparka bollen. Bara målvakten
får röra i bollen med fötterna. I försvaret får
man bara ta i anfallaren framifrån, inte
bakifrån. Om man bryter mot reglerna leder
det till frikast, straff, gult kort, 2 minuters
utvisning eller rött kort.
Utrustning
Utespelarna kan ha knäskydd och/eller
armbågsskydd. Målvaktens roll i handboll
betraktas som “hullujen homma”, eftersom
man försöker stoppa bollen genom att sätta
armar och ben i vägen för den och det gör ont
när bollen träffar en.
Rasmus Sundqvist & Robin Engren

VÅRTECKEN

Niklas Forsström
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KORSORD
Aningen svårare
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1 Annat namn för jorden 2 Annat ord för spanare 3 Var sitter handen fast i
4 Tredje åldersgruppen
5 Scoutkniv 6 Pinne med ett annat ord 7 Teddy björn
8 Svarta delen i ögat 9 Hälsningsord 10 Savannens konung 11 Vass nagel 12 Du och jag
Malena Frankenhaeuser, AntoniaHolm och Wilma Sundqvist

REDAKTIONEN

Chefredaktör Dan Sundblom Layout Freja Frankenhaeuser
Fotografer Joakim Lindholm och Niklas Forsström
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