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******************************************************************************

HEJ ALLA MUNCCA-SCOUTER OCH MUNKRINGSLÄSARE!
Dags för en färsk Munring! Det var roligt att sammanställa detta nummer av
Munkringen, för brist på bidrag har det inte varit. I detta nummer får vi bl.a. ta
del av äventyrsscouternas och vargungarnas fina och roliga texter och bilder.
Nu är det egentligen bara kårens vårfest kvar, sen blir det ett litet uppehåll i
scoutandet. Men redan i juni blir det dags för vargungarnas lägeräventyr, då
de tillsammans med några andra kårer deltar i Mythos-lägret. Det blir ett läger
för dem som undrar vad de enögda jättarna kallas eller vad Herkules gjorde för
att bli så känd?
Det blir en hel del myter och sägner i sommar, för också legenden om Atlantis
är aktuell. Vad har då Atlantis med scoutläger att göra? Jo Atlantis är temat på
lägret för de äldre scouterna. De ska få uppleva ett riktigt storläger, nämligen
FiSSc:s Atlantisläger för alla finlandssvenska kårer 26.7–2.8. Temat för lägret
är fritt baserat på legenden om Atlantis, men också kring Finlands Svenska
Scouters tre temaord – upptäck, äventyr, tillsammans.
I lägerbrevet står det så här: ”Den mytologiska ön Atlantis sägs ha varit det
mäktigaste riket på jorden innan den sjönk ner i havet. Riket var en, för sin tid
tekniskt avancerad stormakt och en krigisk stat med maktlystna invånare. Det
här sägs ha upprört gudarna som såg till att imperiet försvann ner i havet.
Enligt legenden var Atlantis en kontinent fylld av guld, med fantastiska
hamnar, kanaler och gigantiska murar. Många kungar och icke kungar drömde
om att lägga vantarna på guldet. Det finns fortfarande de som letar efter den
försvunna ön och guldet. De undersöker satellitbilder och ekolodar havsbotten,
allt för att hitta ruinerna.”
Också kårens ledare förbereder sig för sitt scoutäventyr. De ser fram emot sin
vandringsresa med bas på Flickscouternas världsförbunds scoutcentra ”Our
Chalet” i Schweiz.

Tack för alla bidrag!
Jag önskar er härliga lägerdagar och en trevlig sommar!

***********************************************************************
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HEJ ALLA MUNCCAFLICKOR!
Nu då terminen lider mot sitt slut kan de ju hända att några av er funderat på
vad ni ska hitta på under era långa, lata sommardagar, då ni inte längre är
upptagna av skola, plikter och roliga scoutmöten. Därför har jag i min
hälsning valt att sammanställa ett paket med sommarprogram som finns
tillgängligt inom en halvtimmes radie från scoutkällaren.
För soliga dagar
Simstadion
Resetid: 20 minuter med buss nr 58
Adress: Hammarskjöldsvägen, Helsingfors
Öppet: 6.30–20.00, Pris 1,90€
Gumtäkts friluftsbad
Ett lite mindre känt, men ack så charmigt friluftsbad
Resetid: 29 minuter med buss nr. 57
Adress: Bassängvägen 5, Helsingfors
Öppet: 6.30–20.00, Pris 1,90€
För regniga dagar
Naturhistoriska muséet
Resetid: 22 minuter med buss nr. 18
Adress: Norra Järnvägsgatan 13
Öppet: ti-sö 10-17, Pris 5€
Gardenia
Trädgårdsupplevelse både utomhus och inne i växthus
Resetid: 28 minuter med buss nr. 57
Adress: Försöksgårdsvägen 1
Öppet: Må-to 10-18, Pris: 2€
Specialdagar:
Helsingfors Sambakarneval 7.6 kl 15
Färggrannt, dansande sambatåg på från Senatstorget – Unionsgatan – Norra
Esplanaden- Mannerheimvägen – Alexandersgatan fram till Mikaelsgatan.
Helsingforsdagen den 12.6
Mångsidigt program runt om i staden, hela dagen.
http://www.helsinkipaiva.fi
Ha en riktigt skön sommar allihopa!

Sabina
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RESEFEBER DEL 2

Our Chalet Song
källa: "Our Chalet Songbook", Our Chalet Committee, 1981; also found in
"Girl Guide Songbook, Vol. 1", Girl Guides Association, 1984, "Songs for Canadian Girl Guides",
Girl Guides of Canada, 1981, and "Canciones de Nuestra Cabana",
World Association of Girl Guides and Girl Scouts, 1980.)

High up, high on the mountain
We founded Our Chalet
High up, high on the mountain
We founded Our Chalet
Its sloping roof and wide
Will shelter us without a care
And each and every Guide
Shall find a welcome there
High up, high on a mountain
We'll go to Our Chalet
High up, high on a mountain
We'll go to Our Chalet
Our simple life is free
Our hearts are light
Our songs are gay
We ever shall remember
The joys of Our Chalet
High up, high on the mountain
We founded Our Chalet
High up, high on the mountain
We'll go to Our Chalet
And this its dedication
Shall never fail nor be undone
Each race, each creed, each nation
Beneath its roof are one
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ÄVENTYRSSCOUTERNAS BIDRAG

FRÅGESPORT!!!!!!!
1.Vad heter förra finlands förra president??????
2.Vad heter mustsch mannen på bilden???????
3.Vad heter älsta skauterna koren???????????

Svar:1:Tarja Halonen.2: mi.Bubbelmuff.3:Ledarna.

Linnea och Totte
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The hungergames!!!!!!!!

The Hungergames är mycket känd både som film och bok. Den handlar om en
flika som skickas till Hungerspelen. Men hon bryter mot reglerna, som straff
förstör huvudstaden hennes hem och hon måste flytta till ett ställe hon trodde
varit förstört för länge sädan !!!!!!!
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VARGUNGARNA SOM REDAKTÖRER

Vargungarna har sysslat med specialmärket ”redaktören”. Här följer
några artiklar som de duktiga redaktörerna skrivit och illustrerat.
En rolig månad

Vampyr ellär älva

Läsemånaden i munta skola.
Vi läser nästan varje dag.
Det är jätte roliga böker som
vi läser. Vi brukar lässa på
måndagen efter maten.

Vad är skilnaden mellan älva och
vampyr. Jo! Vampyren suger blod och
älvor är små och lätta och dansar
runt blommor. Vi bestämde oss för
att göra en gallup för att veta vad
folk tycker. Vad är bättre vampyr
eller älva och resultatet vi fick var att
älvan fick 12 poäng och vampyren
fick 9.

Vi ska nästan varje dag
Hemma läsa i Femtån
minuter varje dag. Vi måste
läsa en bok ot en vuksen. vi
måste läsa hök till en
vuksen. vi läser extra
mycket i skolan vi har åkså
en bibba i skolan.

Och vi tror att älvorna van för att
älvorna är mera fredsliga och
vampyrär är mera elaka. Vi hä i
studion tycker hälften att vampyren
är bättre. Min kompis Linda är en älv
fani so hon tycker helt säker på att
hon sa älva. Och alva däremot tycker
om vampyrer.

Vårnyheter
Våren har kåmmit. fåglarna sjunger. tussilagon wäkser.
Blommorna väkser. Alla undulater är smo.
Anni tycker om att när glasbilen kommer. Ester tycker om att
kattungarna föds. Marisol tycker omm att foglarna kommer.
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Ronja byter scout
Vi ska nu intervjua Ronja Lundberg om hur det känns att byta
scout. Ronja är 9 år och bor i Haga.
Fråga 1: Varför byte du scout? Svar: För att mina vänner
slutade.
Fråga 2: Hur har du trivits i den här scouten? Svar: Väldigt bra.
Fråga 3: Vad är det bästa du gjort i den här scouten? Svar: I hjälpen.
Fråga 4: Hur var din gamla scout? Svar: Pojkarna retade flickorna därför böt
jag scout.
Nu när Ronja har bytt scout känns det som att hon alltid gått i Munksnäs flick
scouter. Hon trivs bra och är glad och rolig varje möte.
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Tjejen i skogen
Det handlar om en flicka som är ute och rider
men sen faller hon.
Hej jag heter Katja och jag ska berätta en
pinsam historia det började med att jag var ute
och red med min häst casper jag märkte inte
att där var en
lite lägre grän så jag red rakt mot den och föll
baklänges jag märkte inte att några av mina klasskompisar var där och höll på
att skratta ihjäl sig

MERA BIDRAG AV VARGUNGARNA
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MUNCCA-SCOUTERNAS FAVORITRECEPT
Spalten med Muncca-scouternas favoritrecept fortsätter i detta
nummer med kårekonomen Tinnes favoritrecept.
Kladdkakor är något av det bästa jag vet. Har testat tiotals olika recept för att
hitta det ultimata. Det finns snabba varianter med bara kakao och så finns det
mer avancerade med choklad. Det avgörande är att man inte vispar degen, för
då blir den inte kladdig utan fluffig och det andra är att ta ut den ur ugnen
precis rätt ögonblick, och det kan vara utmanande. Det där med ugnstiden är
verkligen obegripligt, för fast du bakar med samma recept, samma kakform
och samma ugn så kan tiden variera med t.o.m. fem minuter, vad det beror på
har jag ingen aning. Men nu skall ni få ta del av det recept som jag efter
många test kommit fram till att är det ultimata kladdkakereceptet. Det är i
tiderna taget ur Allt om Mat och där heter det ”Kladdigaste kladdkakan”
200 g

mörk choklad (70%, men hushålls fungerar också bra)

4st

ägg

4 dl

strösocker (men jag brukar sätta 3 dl och byta ut det mot råsocker)

200g

smör

2krm

salt

1tsk

vaniljsocker

½ dl

kakao

2 dl

vetemjöl, eller glutenfritt ljust mjöl

Serveras med t.ex vaniljglass

Sätt ugnen på 175 grader. Hacka chokladen. Rör ihop ägg och socker.
Smält smöret och ta kastrullen från värmen och rör i chokladen. (fungerar
också bra att smälta i micron, röra i chokon och ännu värma det en liten stund
i micron. Rör om tills chokon smultit och det blivit en slät kräm. Rör ner
chokokrämen i äggsmeten och tillsätt saltet.
Sikta i vaniljsocker, kakao och mjöl i smeten och blanda ihop. Häll smeten i en
form med löstagbar kant, ca 24 cm i diameter.
Grädda mitt i ugen ca 25 min. Kakan skall vara kladdig i mitten när du tar ut
den.
Hoppas det smakar!
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SUDOKU

Sudoku-lösningarna:

