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Palladium – Äfventyr på Stockholms distriktsläger 2018
Den 29 juli–4 augusti 2018 var Gränslösa ansvariga för temat på 
Stockholms distriktsläger Palladium. Temat var teater, och de 1500 
deltagarna blev inbjudna till teaterns förtrollande värld där de fick 
hjälpa teatersällskapet Palladium med diverse uppgifter. Bland 
annat fick de hitta ett försvunnet manus, sälja biljetter, lösa 
detektivgåtor, och spela med i äventyret i de olika miljöerna (en 
scen, en scenografiverkstad, ett biljettkontor, en dockteater, ett 
teaterkontor, en manusskrivarverkstad och diverse loger). 
Äfventyret var tvådelat och utspelade sig först i en strikt, svartvit 
värld, och sedan i en flummig och färggrann värld. Under veckan 
fick deltagarna även sjunga den specialskrivna Palladium-sången, 
lära sig recitera den finurliga Praxissammanställningen samt 
uppleva föreställningen Saknaden, som behandlade korvfabrikör 
Evert Svenssons öde. (Icke att förglömma den odödliga repliken: 
”Mitt barn”). Allt slutade lyckligt med en finalföreställning och 
slutfest. (Folkets jubel.)



Årsmöte 2018
Tack alla som var på plats på kårstämman och femårskalaset i 
lördags! Vi var 20 personer som tillsammans hade en fantastisk 
dag med lek, brännboll i skogen, fiskedamm och spännande och 
givande diskussioner.
Stämman valde att avslå två av styrelsens propositioner (om 
framtida inriktning och stadgeändring), men antog Gränslösas nya 
riktlinjer för arrangemang, för utdelning av gränslös halsduk, och 
ett dokument som anger styrelsens uppgifter.

Vi valde också en styrelse, enligt valberedningens förslag, som 
består av sju personer. Ny kårordförande är Erik Cederberg. 
Grattis!
Någon domedag blev det alltså inte tal om alls, utan nu blickar vi 
framåt mot nya äfventyr! <3
Extra stort tack till Pontus, Fredrik, Anneli och Sofia som planerat 
äfventyrligheter till kårstämman, och tack till Malin och Daniel 
som agerade eminent presidium under mötet.
Gränslöshet for the win!



Gränslösa på Stockholms Äfventyrsmuseum   – september 2018

Under en vecka hösten 2018 (17–22 oktober) öppnade Stockholms 
Äfventyrsmuseum upp sina dörrar i en källare i Gamla stan. Syftet 
var att väcka intresse för äventyr inom scouting, och gestalta några 
av de episka evenemang som tilldragit sig genom åren. (Rekvisita 
och bilder från Gränslösas episka äventyr ingick såklart också i 
utställningen.)
Gränslösa var representerade genom en arbetsgrupp på sex 
personer, som bland annat bidrog med två temakvällar. En 
Mafiosokväll med liveband och smuggellek, vals- och 
mustaschafton á la Arcanum. Museet var mycket uppskattad och 
lockade många besökare.



Halsdukssömnadsmöte Mars 2019

Lördagen den 23/3 samlades en kader sömn(ads)lösa 
gränslösamedlemmar i Stockholm/Birka distriktslokal på 
Fridhemsgatan för att tillsammans råda brist på sömnad och 
tillverka exemplar av vår legendariska halsduk. Under dagen 
klipptes, nålades och syddes det för fullt och däremellan hann vi 
både äta och diskutera gränslösa äfventyrsidéer.

Det färdigställdes närmare 20 stycken halsdukar och styrelsen har 
även delat ut 4 stycken sedan dess till välförtjänta medlemmar.



Styrelsen 2018-2019

Styrelsen har sammanträtt 6 tillfällen under verksamhetsåret. 
Diverse praktiska frågor för Scoutkåren och idéer på legendariska 
äfventyr har avhandlats.
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