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Hej på er! 

 

Hälsningar från en nöjd chefredaktör med höga förväntningar på 
inkommande sommar och läsår. Jag hoppas ni alla har anmält er till 
sommarens läger Amazonas. Om inte hinner ni ännu skicka ett mejl till 
mej eller Sandra (sandra/sabina@munksnasflickscouter.fi), där ni 
meddelar personuppgifter, specialdieter, simkunskaper och era 
föräldrars kontaktuppgifter. 

Jag tror sommarlägret kommer att bli ett av kårhistoriens bästa. Inte 
endast för att vi kommer att vara på ett nytt och exotiskt ställe uppe i 
Repovesi, scouterna kommer dessutom att få paddla hela slutet av 
lägret, ett äventyr som ni säkert kommer att minnas länge! 

I höst kommer kåren också att ordna spejardagarna för hela regionens 
12-14åringar. Planeringen är i startgroparna och alla ivriga ledare är 
välkomna med i planeringsgruppen. 

Ett annat mycket roligt kommande evenemang är kårens 65-årsjubiléum. 
65 år är en beundransvärd ålder och festligheterna kommer att spridas 
ut på flera ”evenemang”. Mer info kommer under hösten, men de som är 
intresserade att medverka i planeringen och genomförandet av jubilét 
kan anmäla sig till Jansko på jansko@yahoo.com.  

 

Nog svamlat om kommande evenemang! Vårens munkring bjuder på 
glass i alla dess former, drakinstruktioner och en tillbakablick på sök och 
finn. 

Vidare vill jag önska er alla en riktigt skön sommar fylld av sol och glass! 
Tips och pyssel för regniga dagar hittar du längre fram i tidningen. 

 

Sabina 

  

 

mailto:sandra/sabina@munksnasflickscouter.fi
mailto:jansko@yahoo.com
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Kårchefens hälsning 
 

Det är en stolt kårchef som skriver dessa rader. Jag är stolt över vår kår. 
Jag är stolt över ledarna, jag är stolt över rovrarna, explorerscouterna, 
spejarscouterna, äventyrsscouterna och sist men inte minst är jag stolt 
över vargungarna. Så varför är jag då så stolt? 

Jo; 

 Munksnäs flickscouter stod för arrangemanget av nattorienteringen 
Sök och finn. I tävlingen deltog 18 lag á 2 personer, och 16 ledare 
från kåren ställde upp som kontrollant och gjorde tävlingen möjlig. 
Tinne och Ele gjorde ett otroligt jobb då de höll i trådarna och 
verkställde evenemanget. 

 

 6 ledare, rovrar och spejarscouter är på väg på 
världsscoutförbundets 22:a Jamboree i Sverige i augusti. Det är en 
procentandel på 8,2 av kårens samtliga medlemmar, något som få 
andra kårer kan uppnå! Vi fortsätter vår aktiva 
representationstradition, och syns och hörs ute i världen. 

 

 Spejar- och äventyrsscouterna är ivriga på sina möten. Varje gång 
jag skall lära dem något nytt förundras jag över hur mycket de 
redan kan och hur duktiga de är. Det är en glad patrull med bra 
anda som träffas på tisdagskvällarna. 

 

 Det är rekordmånga (under min tid som ledare...) vargungar som 
börjat under läsåret 2010-2011. Det känns som att det hela tiden 
droppar in nya vu:n, och att djungeltrumman spridit budskapet om 
roliga möten. Bevisligen är vår kår något att hänga i julgranen! 

 

Det här är bara exempel från det senaste halvåret, om jag blickade 
bakåt skulle orsakerna vara många fler. Vad jag vill säga är alltså att vår 
kår är livskraftig och fungerande. Jag vill tacka var och en som bidrar till 
verksamheten, och samtidigt hoppas jag ha väckt samma stolthet som 
jag känner för kåren, i var och en av er medlemmar.  

Glad sommar,   

      Sabina 
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Glasstest 2011 

 
Det har återigen blivit dags att provsmaka nyheterna på glassfronten 
sommaren 2011. Årets glasspanel bestod av sex kritiska äventyrs- och 
spejarscouter. Tävlingen blev jämn och magarna mätta. 

Skala: 1-5 

 

 OMA VADELMA (Laktosfri):  

  

+ smakar vanilj och riktiga bär, fräsch, fint paket, innehåller på riktigt bär 

-  smakar konstigt 

 

KINGIS CHOKLAD-KÖRSBÄR:  

  

- smakar mycket rom-russin fastän det inte nämns på paketet. 

 

CORNETTO ENIGMA:  

   

+ smakar choklad, frasig strut, god glass, stor 

- kinuskin smakar inte så mycket 
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PINGVIINI POPCORN-KINUSKI  

 

+ kinuskipriplorna var goda 

- smakar äckligt, smakar lite popcorn fastän den inte innehåller popcorn 

 

ELMERIN JÄDEPUIKKO PÄRON-CHOKLAD: 

  

+ smakar godispäron 

- lite tråkig och vanlig 

 

Tävlingen om det finaste paketet blev oavgjord mellan OMA VADELMA 
och ELMERIN JÄDEPUIKKO! 
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Rapport från Raseborgs skogar 

a.k.a. "En Sök & Finn -kontrollants logg" 

 

16:24 Sabinas (mammas) bil kör in på gården, jag tar mitt pick och pack 
(främst varma kläder och guta) och kastar in allt i bilen. Avfärd mot 
Broby. 

16:45 Regnet smattrar mot vindrutan då vi kör fram på Västerleden. I 
Karis plockar vi upp Sandra. 

17:50 Vi har hittat fram till Broby! Inne blir det verkstad och yrsel - band 
ska träs igenom reflexer, nödbrev ska fyllas och bullar ska provätas. Allt 
mer folk droppar in. 

18:30 Det blir kaffe och kontrollantpalaver. Mycket att hålla reda på; 
Vem ska ringas när första patrullen stuckit, vem när sista kommer? När 
och var är starten? Hur många är på väg? Är alla telefonnummer 
korrekta? Vem har eget tält? 

19:45 Jag och Jansko nappar åt oss ett tält som ser bra ut, tar med oss 
allt kontrollmaterial och åker iväg ut till vår kontroll - nummer sju. 

20:01 Framme på kontrollen. Det doftar regn och sommar. Allt är vått, 
men det regnar inte. Vi placerar tältet på en åker, hänger upp 
stormlyktan i trädet och traskar in i skogen för att hänga upp ca 50 
stycken reflexer, vissa tillsammans med tipslapp. Svårt att få grepp om 
hur det kommer att se ut när det blivit mörkt. 

20:27 Tältet är uppe och reflexerna utsatta. Starten äger rum om tre 
minuter någon kilometer längre bort. För att få lite fiilis åker vi iväg för att 
kolla. 

20:38 Arton tävlingspar står i en sandgrop, granskar startmaterialet och 
ser koncentrerade ut. Plötsligt springer ett par iväg med full fart - i en rak 
linje över sandgropens kant. Efter några minuter börjar flera lag röra sig 
åt det hållet. Efter tio minuter står några lag kvar och ser stressade ut. Vi 
bestämmer oss för att lämna dem åt deras öde och åker tillbaka till 
kontrollen. Det har börjat dugga. 
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21.03 Jansko utvecklar ett tak till tältingången - med pinnar och rep. In i 
tältet, fram med sovsäcken, myskläder och trangia. 

21:24 Nu doftar det scouting. Unket tält, brinnande sinol, blöt mull och 
påspasta.. Jansko demonstrerar proteinsoppor från jobbet. 

21:53 Radio Vega ställs in på Janskos batteriradio. Penna och 
anteckningsblock tas fram - nu ska det bli Eurovisionslyssnande och 
poänggivande. Paradise Oskar gör bra ifrån sig och vårt hopp är ännu 
uppe. 

22:27 Det hörs dunsade utanför tältet. Första laget anländer - 
vikingapojkar! En första våg tycks komma, inom en timme har sex lag 
anlänt. Det är svårt att koncentrera sig på Eurovisionen och på vem man 
ska skicka textmeddelanden till. 

23:30 Vikingapojkarna som låg först är snopna tillbaka och ber om en 
hjälplapp - det var svårt att hitta nästa kontroll. Den första vågen är över 
och det blir Eurovision för hela slanten. Högt på vår lista ligger bland 
annat Ungern, Serbien, Ukraina - och Finland. På botten ligger Grekland 
och Moldavien. Inga strålande bidrag. Regnet smattrar mot tälttaket. 

00:11 Ett till lag anländer - första laget som får leta efter lapparna i 
helmörker. Reflexerna syns bra. De traskar iväg och det blir lugnt. Vi 
lyssnar på poänggivningen och slumrar till i sovsäckarna när vi märker 
att Finland inte kammar in så många poäng. 

01-nånting. Genast då resultatet är klart stänger Jansko av radion med 
en suck. Jag är inte riktigt säker på vem som vann. Måste ha slumrat till 
ordentligt. Sen ligger jag klarvaken. Vet int om det är på grund av kaffet 
eller det ojämna underlaget - antagligen båda två. 

01:24 Det hörs dunsande utanför igen och det blir lite livligare tider igen. 
Vi skriver upp tider och hojtar instruktioner inifrån tältet. Jansko sover 
gott mellan varven. 

03:09 Två till lag anländer och avlägsnar sig. Efter en stund kommer det 
meddelande om att ett par lag avbrutit - ett lag kvar att vänta på. 

04:30 Det sista laget dyker upp. Fåglarna börjar kvittra utanför tältet. Jag 
somnar. 
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07:30 Väckarklockan ringer - dags att packa ihop sig. Springer och 
samlar in alla reflexer. Tror jag. Hoppas att det inte blev kvar nån! 

08:20 Lite sena lämnar vi vår kontroll och kör mot Broby gård. Inne i 
byggnaden äts det morgonmål och deltagarna tycks vara på gott humör. 
De flesta har hunnit sova några timmar. Nattens händelser diskuteras - 
knepen utvärderas. Nästan bara bra feedback trots det usla vädret. 

09:00 Prisutdelning på gården. Vinnare är ingen mindre än spejarnas 
(och Eles) Madde + studiekompis (fick senare höra en story om att 
Madde lockat med kompisen 1998, men sen ordnades aldrig tävlingen 
så nu fick de äntligen delta!). Pris: stegmätare ("En tanke sparar tusen 
steg") och utfärdshanddukar ("Eftersom ni valde den svettigare stilen"). 
Bästa damlag och mixedlag belönas också. Slutspurtsvinnarna får 
disktrasor ("Munccaflickor spinger int!"). 

09:30 Deltagarbussen har åkt iväg och blöta tält och stormlyktor packas 
in i bilarna. Så bär det av hemåt. Jag slumrar till på Pedos baksäte. 

 

- Annika 
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 Bygg din egen drake 

 

Bygg en gammaldags drake tillsammans med 
barnen. Barnen kommer garanterat att tycka att det 
både är skojigt och spännande. Följ anvisningarna 
så kan ni komma igång med att flyga den efter cirka 
en timme. 

  

   
 

 

1: Två lister på 12 x 12 mm och respektive 70 och 
100 cm längd spikas eller skruvas samman till ett 
kors. 
 
Spik/skruv får vara högst 24 mm lång, och om du 
använder skruv ska du förborra. 

 

 
 
 
 

   
 
 
 
2: Sen slår du i en spik i alla liständar. För att 
förhindra att listen spricker, kan du med hammaren 
först slå lätt på spikens spetsiga ände. 

 

 

   
 
 
 
3: Nu lindar du ett snöre från spik till spik runtom 
kanten på draken. 
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4: Lägg draken på plastfolien och skär till folien, så 
att den är 3-4 cm större än draken.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
5: Vik plastfolien runt snöret och tejpa fast folien 
med vanlig kraftig tejp. 

 

 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
6: Montera en svans med en längd på cirka 
 3 meter. På svansen ska remsor av plastfolie  
eller papper bindas fast.  
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7: Bind fast ett starkt snöre nedtill och upptill på den 
lodrätta pinnen. Detta snöre ska vara så löst att det 
är cirka 20 cm luft mitt på.  
Bind fast ditt dragsnöre i detta snöre på drakens 
framsida. 
Knuten ska hålla fast, men ska också kunna föras 
fram och tillbaka, så att du kan justera draken så att 
den flyger som den ska. Starta med knuten ungefär 
där listerna korsar varandra på baksidan. 
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Glassrecept 
 

Glass går det ofta åt i stora lass under sommarmånaderna. Varför inte 
göra alldeles egen glass och använda sommarnes bär och frukter och 
en skopa fantasi för att smaksätta den!  

 

Grundrecept till traditionell italiensk gräddglass 
 

4 äggulor 
100 g socker 
2 dl mjölk (ej lättmjölk) 
1 dl grädde 
2 dl grädde (till smaksättning) 
 
Vispa äggulor och socker i en kastrull till en luftig blandning. Värma 
blandningen tills den är fingervarm. Rör hela tiden. Blanda mjölk och 1 dl 
grädde, tillsätt denna mjölkblandning successivt i kastrullen, kom ihåg att 
röra hela tiden. Låt blandningen svalna ett tag och ställ sedan in i 
kylskåpet.  
 
Smaksätt glassen med till exempel mosad frukt (ca 2 dl), vaniljstänger, 
choklad, krossat godis som polkagrisar eller daim eller mosade bär. Rör 
ner smaksättningen i 2 dl vispad grädde och sedan 
smaksättningsgrädden i den kylda glassblandningen. Vispa sedan 
blandningen med elvisp (eller använd glassmaskin) för att uppnå rätt 
konsistens. Häll över blandningen i en plastförpackning, täck över denna 
med plastfolie och ställ i frysen. Glassen ska stå i frysen i minst tre 
timmar innan servering.  
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Yoghurtglass 

 
Yoghurtglass har lite mindre kalorier, är friskt och fräscht och är enklare 
och snabbare att göra än vanlig glass, eftersom den oftast inte 
innehåller ägg. 
 
Jordgubbsglass  
1 msk citronsaft 
400 g jordgubbar 
2 ½ dl florsocker 
4 dl naturell yoghurt 
1 dl vispgrädde  
 
Pressa ca 1 msk saft ur en citron och mosa jordgubbarna. Blanda ihop 
jordgubbsmoset, socker och citronsaft. Häll även i yoghurt och grädde. 
Häll sedan hela blandningen i en plastförpackning och täck med 
plastfolie. Låt stå i frysen i minst sex timmar, kom ihåg att röra i 
blandningen med jämna mellanrum.  
 
Yoghurtglassdröm med äpple  

 
4 dl naturell yoghurt (turkiskt eller grekiskt) 
1 ½ dl farinsocker 
2 tsk kanel 
1 msk citronsaft 
1 ½ dl äppelmos  
 
Blanda socker och kanel, häll sedan blandningen i en bunke med de 
andra ingredienserna. Om du använder glassmaskin, är glassen färdig 
att serveras på en gång. Om du använder elvisp, låt glassen stå i frysen 
några timmar och rör om med jämna mellanrum. 
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PYSSEL 
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