Munksnäs flickscouter rf:s informationsbulletin 2/2020
Efter en lång och minst sagt underlig vår kommer vi äntligen att köra igång höstens verksamhet
och ses igen! Här kommer därför vår informationsbulletin för hösten 2020, som innehåller viktig
information om den kommande höstens datum och specialarrangemang.
Viktig info om covid-19
Med Donitzen skickar vi ut viktig information till alla medlemmar om hur coronaviruspandemin
beaktas i vår veckoverksamhet. Kolla in den skilda lappen med info! Märk att vi anpassar vår
verksamhet enligt coronaläget och kan bli tvungna att skjuta upp eller annullera evenemang.
#scoutahemma -märket
Har du hållit på med #scoutahemma märket under våren och sommaren,
men kanske inte ännu hunnit få färdigt det? Eller missade du det på
våren, men skulle ännu villa göra märket? Kolla in den bifogade lappen för
att kolla hur du hinner med, du kan delta ännu fram tills 14.9!
Ledare hoj!
Vi skickar en separat bulletin om jippon som du som ledare kan gå på. Höstens storsatsning är
Scoutflix 26-27.9, dvs. HeSS scoutskaba - samla ihop ett lag och dra ut i Noux skogar!
Program på förbundsnivå runtom Finland?
Ifall datumen vår kår angett inte ser ut att gå ihop med din kalender, kolla upp denna länk om
vad allt du kan gå på förbundsnivå! https://www.scout.fi/handelsekalender/
Kuksas e-tjänst
Inom snar framtid kommer e-tjänsten i Kuksa att uppdateras med anvisningar och vad allt du
kan göra med tjänsten. Länk kommer att uppdateras till våra egna nätsidor.

Höstens händelsekalender
Här hittar du en lista på evenemang, utbildningar och jippon som ordnas under hösten. En stor del av
evenemangen ordnas på kårnivå, men en del ordnas av Finlands Svenska Scouter (“FiSSc”) eller Helsingfors Svenska
Scouter (“HeSS”). De har en skild markering och anmälningsprocess (länkarna fungerar via den elektroniskt
skickade versionen), och kan också ses på länken ovan.

16.9 kl. 15-21

Talko på Lärkans, spejarscouter och äldre (HeSS, anmälning senast 14.9 här)
Häng med en eftermiddag i Noux för att ta hand om vår scoutstuga, även föräldrar välkomna!

17.9 kl. 18

Föräldramöte för alla intresserade, online
Vi talar om kåren, e-tjänsten och andra aktuella scoutärenden. Både gamla och nya scoutföräldrar
är välkomna! Vi ses online på Jitsi Meet: https://meet.jit.si/MFLforaldramote

19-20.9

Räddningsveckoslut på Lärkans (HeSS)

20.9

Scoutledarträff med andra kårer, för explorerscouter och uppåt (FiSSc)

26-27.9

ScoutSkaba “SCOUTFLIX” i Nyland (HeSS)
Tävling för spejar-, explorer-, roverscouter, ledare och kompisar. Kolla in bifogade lappen!

3.10

Spejardag i Ojakkala för spejarscouter och kompisar, se skild lapp! AnmDL 15.9.

5.10

Första hjälpen uppdateringskurs, Scoutstationen (HeSS, anmäl senast 14.9 här)

10-11.10

Gruppledarutbildning för explorerscouter, Borgå. Se skild lapp!

18.10 kl. 16

FKK för explorerscouter och äldre

19.10

Citymanöver & Ledarstadsmanöver (HeSS)
För spejar-, explorer-, roverscouter, ledare och kompisar. Mer info kommer senare! AnmDL 1.10.

23-25.10

FisscAkademin i Karis, för roverscouter och ledare. Kolla in bifogade lappen!

25.10

FiSSc höstmöte i Karis, för explorerscouter och äldre

27.10 & 3.11

Första Hjälpen 1 för ledare, Scoutstationen (HeSS, anmäl senast 1.10 här)
Två vardagar på arbetstid klockan 9-16 – och dessutom Bring A Friend från din arbetsplats!

4, 11, 18, 25.11

Psykiska första hjälpen 2, ledare och kompisar (HeSS, anmäl senast 5.10 här)

7-8.11

Kårförläggning för kårens alla medlemmar, scoutstugan Lärkans i Noux
Vi åker ut för ett veckoslut till Noux. Mera info senare och beaktande coronaläget.

12.11

HeSS höstmöte på Scoutstationen, HemoHeSS blodgivning före det

14-15.11

Sök o Finn online, explorerscouter, rovrar och ledare - se skild lapp!

21-22.11

FiSScEXPLOSION för explorerscouter och kompisar, se skild lapp! AnmDL 15.9.

22.11 kl. 16

FKK för explorerscouter och äldre

30.11

Första Hjälpen uppdatering, Scoutstationen (HeSS, anmäl senast 15.11 här)

6.12 kl. 12

Scoutbasar för medlemmar, familjemedlemmar, vänner och bekanta!

13.12

Kårens vargungar deltar i Finlands luciatåg (mera info senare)

14.12 kl. 18

Kårens julfest, för alla medlemmar

