
Program på hösten för spejarscouter och äldre!  

 

HeSS Scoutskaba 2020: SCOUTFLIX 26-27.9 
 
Vi utmanar dig att samla ihop en patrull och delta i höstens roligaste scoutevenemang! 
 
Scoutskaban är en årligen återkommande scouttävling med långa anor som ordnas av 
medlemskårerna i Helsingfors Svenska Scouter (HeSS). Årets tävling ordnas av Sjöscoutkåren 
Vikingarna och temat är Netflix. Spejar-, explorerscouter och ledare uppmanas att delta i tävlingen och 
vi garanterar deltagarna ett roligt scoutäventyr som det kommer att talas om i åratal! Scouter från 
hela Finland kan delta i Scoutskaban och det kostar ingenting. Scoutskaban börjar på lördag morgon 
vid ingången till Kiasma, Helsingfors. Tävlingsorten är hela Nyland. Tävlingen avslutas på samma ställe 
på söndag eftermiddag. 
 
Det lönar sig att bekanta sig med detaljerna kring tävlingen på de megafina hemsidorna 
https://scoutflix.vikingarna.fi/. Där kan du också läsa om de olika tävlingsklasserna. Samla ihop en 
patrull och anmäl dig omedelbart. Hoppas vi ses på Scoutflix 2020! Man kan också vara i kontakt med 
arrangörerna ifall man saknar patrull och då hjälper de gärna med att hitta patrullmedlemmar. 
 
AnmDL 12.9, länk till anmälan: http://bit.do/scoutflixkuksa 
 

FisscAkademin 23-25.10 
FiSScAkademin är för alla roverscouter och kårens ledare. 
Ta med dig ledarna i kåren och passa på att ta en 
gemensam rekreationshelg, lära er nytt och ta del av 
FiSSc-fiilisen. Evenemanget är också öppet för personer 
som inte har scoutbakgrund, eller som tagit några års 
scoutpaus, så varför inte ta med en kompis och visa vad 
scouting är?! Anmälan är öppen till den 27.9 och fram till 
den 6.9 erbjuds dessutom ett Early Bird- pris! För mera 
information om evenemanget besök: scout.fi/fisscakademin. 

 
AnmälningsDL 27.9, länk till anmälan: http://bit.do/fisscakademikuksa  
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Scoutledarträff 20.9 

Scoutledarträffarna är tillfällen då man kan träffa 
andra kårer, utbyta idéer och få inspiration. Ju fler 
deltagare, desto bättre! 

På agendan är så stora frågor som hur vi vill att 
FiSSc ska se ut i framtiden och FiSSc styrelseval. 
Det utlovas också tid för idéande och planering kårer 
emellan samt aktuella infoärenden. Vi får höra om bl.a. 
nya handslagsmodeller, uppdateringar i Kuksa, och 
beställning av UTE-kurser. Guldtipsen (där kårerna får dela sina vardagsguldkorn med varandra) 
handlar den här gången om att hitta rätt efterträdare till kårens styrelseposter, att byta 
styrelseposter eller att se till att all kunskap överförs då nya personer tar emot uppdrag. 

FiSSc hoppas på att kunna ha fysiska träffar, men planerar in en möjlighet att delta på distans 
(delvis eller helt) ifall det behövs. Länk till anmälan: http://bit.do/scoutledartraffkuksa  

 

Välkommen med på 
kvällsprogram som ordnas 
av FiSSc och Folkhälsan i 
höst!    

 
● Vill du träffa nytt folk?  
● Vill du möjliggöra scouting för en ny 

målgrupp? Vill du delta i roliga 
aktiviteter?  

● Vill du bidra med att få nya ledare 
till kårer?  

● Vill du hjälpa andra utveckla sina 
svenskakunskaper? 

● Vill du för en gångs skull bara vara 
deltagare och inte delta i 
planerandet?  

 

Kolla in Helsinki Hangouts!  →  

 
Mer info: 
https://www.folkhalsan.fi/evenemang/ 
evenemang/helsinki-hangouts/ 

http://bit.do/scoutledartraffkuksa
https://www.folkhalsan.fi/evenemang/evenemang/helsinki-hangouts/
https://www.folkhalsan.fi/evenemang/evenemang/helsinki-hangouts/

