
Munksnäs flickscouter rf:s informationsbulletin 2/2021

Hoppas ni alla har haft en skön och solig sommar! Nu kommer vi att köra igång höstens
verksamhet och ses igen! Här kommer därför vår informationsbulletin för hösten 2021, som
innehåller viktig information om den kommande höstens datum och specialarrangemang.

Påminnelse om våra åtgärder gällande covid-19:

D  e yngre åldersgrupperna kommer tillsvidare att i regel ha sin verksamhet utomhus. Ifall
verksamhet hålls inomhus senare på hösten är vi måna om handhygienen och trygga avstånd
till varandra. Före varje scoutmöte rengör alla sina händer, kåren har handdesinfektionsmedel
till hands. Vi påminner om hur man nyser och hostar rätt, och anpassar vår verksamhet så vi
kan hålla avstånd och inte använda samma prylar. Vi antecknar vem som är på plats vid olika
möten, och vid eventuell smittorisk följer vi myndigheternas direktiv om hur vi ska informera.

● Kom inte till scouterna ifall du är sjuk eller har symptom som kan förknippas med corona.
● Kom inte till scouterna ifall du är i karantän (t.ex. p.g.a. resa eller möjlig smitta).
● Kom inte heller till scouterna om du har en familjemedlem som är sjuk eller i karantän.
● Undvik i mån av möjlighet kollektivtrafik - gå eller cykla till mötet om möjligt. Om det är för långt

att gå kan samåkning till mötet fungera bra, gärna med personer som man annars också umgås
med. Om ni behöver åka kollektivt; använd ansiktsmask.

● Räkna med att möten hålls utomhus - ha alltid på dig kläder enligt väder, och en vattenflaska och
sittunderlag kan vara bra att ha med.

● Se som vårdnadshavare till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade i medlemsregistret, så att du
nås av vår info och vi kan kontakta dig vid behov.

Om du är orolig eller har frågor om vår verksamhet, eller inte vill eller vågar delta i verksamheten nu på

hösten, hör gärna av dig till kårens trygghetsperson Sabina Fortelius (050 5251387) eller kårchef Helena

Gunst (040 5566709), båda nås per epost på adressen mfltrygghetsperson@kuksa.partio.fi. Vi funderar

gärna tillsammans ut lösningar som känns bra för alla.

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

mailto:mfltrygghetsperson@kuksa.partio.fi
https://www.scout.fi/handelsekalender/


Höstens händelsekalender

Här hittar du en samlad lista på evenemang, utbildningar och jippon som ordnas under hösten.
Evenemangen i bold ordnas på kårnivå, och de övriga ordnas av Finlands Svenska Scouter (“FiSSc”)
eller Helsingfors Svenska Scouter (“HeSS”). Om de evenemangen gäller din åldersgrupp (främst
spejarscouter, explorerscouter, rovrar och äldre) har du också i samband med det här brevet fått ett
infobrev med mera info och anmälningsinstruktioner. De flesta FiSSc-evenemangen har sista
anmälningsdag 15.9. Vargungarna och äventyrsscouterna får höstens veckoprogram i elektronisk form
med det här infobrevet. Märk att vi anpassar vår verksamhet enligt coronaläget och kan bli tvungna att
skjuta upp eller annullera evenemang.

12.9 kl. 17 Scoutkällartalko för spejarscouter och äldre, vid källaren
22.9 kl. 19 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

25-26.9 ScoutScaba “Eau 2021” i Nyland (HeSS)

26.9 Scoutledarträff i Helsingfors, explorerscouter och äldre (FiSSc, se lapp)

3.10 kl. 17.30 FKK för explorerscouter och äldre
10.10 Kårens höstdag för alla medlemmar, scoutstugan Lärkans i Noux

Likt förra året ordnar vi p.g.a. coronaläget en höstdag i stället för vår traditionella

förläggning. Kom med på en rolig dag ute i Noux skogar! Mera info följer.

9-10.10 Spejardagar i Borgå för spejarscouter och kompisar (FiSSc, se lapp)

12.10 kl. 17 Citymanöver + ledarstadsmanöver i Helsingfors (HeSS, se hess.fi)

Stadsmanöver för alla åldersgrupper från spejarscouter uppåt. AnmäningsDL 8.10!

21.10 PyroChill på Lärkans på höstlovet, spejare och äldre (HeSS, se hess.fi)

Kom med ut till Lärkans, träffa nya vänner, lär dig något nytt och ät gott! Räddningsverket

ger en brandsäkerhetslektion med utrymningsövning och vi får öva släcka bränder med

brandfilt och handsläckare. Se www.hess.fi för mer info, anmälningsDL 5.10!

29-31.10 Roverscout- och ledardagar i Nokia, rovrar och ledare (FiSSc, se lapp)

25.10 FiSSc:s höstmöte i Nokia, för explorerscouter och äldre (FiSSc, se lapp)

3.11 kl. 18 HeSS höstmöte för explorerscouter och äldre, Scoutstationen (HeSS)

6-7.11 Gruppledarutbildning för explorerscouter i Åbo (FiSSc, se lapp)

13-14.11 Första hjälpen 1 i Åbo för spejarscouter och äldre (FiSSc, se lapp)

16.11 Första hjälpen uppdatering i Åbo (FiSSc, se lapp)

21.11 kl. 17.30 FKK för explorerscouter och äldre
1.12 Första hjälpen uppdateringskväll i Helsingfors (HeSS, se hess.fi)

6.12 kl. 12 Scoutbasar för medlemmar, familjer, vänner och bekanta!
13.12 Kårens vargungar deltar i Finlands luciatåg (HeSS, mera info senare)

15.12 kl. 18 Kårens julfest, för alla medlemmar
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