
Munksnäs flickscouter rf:s informationsbulletin 2/2022

Hej alla munccaflickor! Hösten är här, och här kommer därför vår informationsbulletin Donitzen

med viktig information om den den kommande hösten.

Påminnelse om våra åtgärder gällande covid-19
Under hösten kommer vi att ordna vår verksamhet både inom- och utomhus beroende på väder.

Ifall coronaläget leder till nya instruktioner eller åtgärder ser vi över vår verksamhet och

informerar om eventuella ändringar. Vi påminner om följande:

● 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

● Kom inte heller till scouterna om du har en familjemedlem som är sjuk eller i karantän

Om du är orolig eller har frågor, hör gärna av dig till kårens trygghetsperson Sabina Fortelius

(050 5251387) eller kårchef Helena Gunst (040 5566709), båda nås per epost på

mfltrygghetsperson@kuksa.partio.fi. Vi funderar gärna tillsammans ut lösningar som känns bra

för alla.

Höstens händelsekalender
På nästa sida hittar du en 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.
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19.9 Talko på scoutstugan Lärkans i Noux
Kom med och fixa på vår scoutstuga! För explorerscouter och äldre - föräldrar även varmt

välkomna. (HeSS, se www.hess.fi). Anmälning senast 18.9 via hemsidan.

24-25.9 ScoutSkaban 2022, för spejarscouter och äldre
Roligt tävlingsveckoslut med temat “The Amazing Race goes HSL”! (HeSS, se

www.hess.fi) Anmälning senast 12.9!

28.9 kl. 19 FKK för explorerscouter och äldre
Planeringskväll för kårens ledare - följ whatsappgruppen för mer info!

1.10 Klättringsdag för äventyrsscouter på Korkee, (HeSS, se www.hess.fi)
Samla ihop kårens modigaste äventyrsscouter och kom med på en skön dag i träden!

Anmäl dig via HeSS hemsida, där hittar du också mer info.

1-2.10 Spejardagar i Vasa och Pargas, för spejarscouter (FiSSc, se skild lapp)

7-9.10 Grundutbildning för scoutledare, helg på Åland (FiSSc, se skild lapp)

11.10 Ledarstadsmanöver i Helsingfors (HeSS, se www.hess.fi)

11.10 MFL ledarjippo - mera info följer!
15-16.10 Kårens höstförläggning för alla medlemmar, stugan Lärkans i Noux

Vi ordnar äntligen vår traditionella förläggning igen! Kom med på en roligt veckoslut ute i

Noux skogar! Mera info följer inom kort. Ifall du som förälder är intresserad av att komma

med på ett hörn och hjälpa oss förverkliga veckoslutet får du jättegärna anmäla ditt

intresse till helena.gunst@gmail.com.

17-19.10 Explorerchill på Lärkans, för explorerscouter (FiSSc, se skild lapp)

22.10 och 5.11 Psykiska första hjälpen kurs i Helsingfors
För rovrar och äldre ledare (FiSSc, se skild lapp)

28-30.10 FiSScAkademin i Vörå, för rovrar och äldre ledare (FiSSc, se skild lapp)

30.10 FiSSc:s och FSFSF:s höstmöte i Vörå
För rovrar och äldre ledare (FiSSc, se skild lapp)

5-6.11 Gruppledarutbildning för explorerscouter i Vasa (FiSSc, se skild lapp)

8.11 Första hjälpen uppdateringskväll (HeSS, se www.hess.fi)
För de med ikraftvarande första hjälpen utbildning. Sista anmälningsdag 18.10

12.11 SLöhö ledarchill för roverscouter och ledare
Slö + löhö = SLöhö! På Lärkans (HeSS, se www.hess.fi), sista anmälningsdag 30.10.

13.11 kl. 16 FKK för explorerscouter och äldre
6.12 kl. 12 Scoutbasar för medlemmar, familjer, vänner och bekanta!
12.12 kl. 18 Kårens julfest, för alla medlemmar
13.12 Vargungarna deltar som tomtar i Luciatåget (HeSS, mera info senare)
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