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

HEJ ALLA MUNCCASCOUTER OCH MUNKRINGSLÄSARE! 

 

Sommaren är äntligen här! Efter en liten paus kommer nu Munkringen ut i en 

sommarversion med lite läsning såhär passligt till sommarlovet! I Munkringen 

1/2021 blickar vi tillbaka på 2020-2021, och i numret får du bland annat se 

bidrag som vår Munkringsredaktion med vargungar och äventyrsscouter gjort 

på både hösten 2020 och våren 2021 (på distans), lösa gåtor, höra om spejar- 

och explorerscouternas utflykt och få inspiration till en riktigt somrig kaka. 

Trevliga lässtunder! 

 

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

På Munksnäs Flickscouters hemsida hittar du information om programmen, 

kontaktuppgifter, foton från olika evenemang, m.m.  

http://www.munksnasflickscouter.fi/  

Kom ihåg att också följa oss på Facebook (Munksnäs Flickscouter) och 

Instagram (munksnasflickscouter) för att se bilder och läsa det nyaste nytt om 

vad som pågår i kåren! 
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KÅRCHEFENS HÄLSNING 

 

Hej på er alla munccaflickor,  
 
Hoppas att ni alla redan har haft en jättefin och solig början på sommaren! 

Vilket 1,5 år vi har bakom oss! Om någon för två år sedan skulle ha berättat till 

mig att vi kommer att promenera omkring med ansiktsmasker och käsidesi 

överallt, och att vi kommer att ha en stor del av vår scoutverksamhet online, 

skulle jag nog ha trott att personen är helt galen. Men så gick det, och nu börjar 

det äntligen synas ljus i tunneln och hopp om att vi så småningom kan gå tillbaka 

till en vanlig vardag och träffas helt som vanligt också i scouterna och i vår fina 

nyrenoverade kårlokal scoutkällaren! 

Fast det har varit ett underligt år så är ändå jag själv jätteglad över allt vi har 

kunnat göra tillsammans trots detta: 2020 hann vi börja med vanlig verksamhet, 

thinkingday och vinterhajk; sedan hade vi distansverksamhet med 

munccabingo, #scoutahemma, distansorientering; på hösten kunde vi åka på 

seglats med spejar- och explorerscouterna och ha en gemensam höstdag i Noux; 

under höstterminen kunde vi nästan varje vecka träffas vid scoutkällaren och 

ses utomhus varje vecka (hurra för bra regn- och vinterkläder!); vi har också 

firat både thinkingday och julfest online med ett stort gäng; på våren har vi 

också haft möten både online och i vårsolen; och våra spejar- och 

explorerscouter kunde avsluta våren med en liten utflykt (läs mera om den 

senare i tidningen!). Nu kan vi äntligen också se fram emot ett sommarläger: 

Kompass 2021 ordnas i månadsskiftet juli-augusti, hoppas att just du har anmält 

dig och kommer med! 

Nu är det äntligen då sommar och dags för att hoppeligen få leva lite normalt 

liv. Själv tänker jag att det ska bli extra skönt att få ha en riktigt vanlig sommar, 

och njuta av alla små saker det innebär! Under våren då jag har drömt om 

sommaren har jag funderat på många olika saker jag vill hålla på med just den 

här sommaren, kanske du också har suttit och dagdrömt om sommarlovet redan 
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länge? Jag har gjort upp en liten utmaning för mig själv för att se till att göra 

allt som jag suttit och dagdrömt om. Jag ska: 

- Testa åtminstone 3 nya glassorter 

- Simma på 3 nya ställen 

- Testa på en ny sport vid vattnet (stand up paddleboard, kajak, kanot, 

kanske någon ny simstil) 

- Läsa 2 böcker 

- Hänga upp en hängmatta i en park 

- Ta en cykelutfärd någonstans där jag aldrig har varit 

- Plocka en bukett av somriga vilda blommor 

Jag utmanar dig att också testa på något nytt i sommar – kanske du kan ta 

inspiration av den här listan, eller försöka komma ihåg allt det där som du under 

vintern drömde om att äntligen få göra på sommaren? Hoppas du har en 

jätteskön sommar! 

Scoutiga, soliga, somriga hälsningar, 

  Helena 

 

 

  



5 
 

SOMMARUTFÄRD TILL SKANSLANDET 

 
Texten skriven av Annika Juvala och Elsa Forsgård 

 

Den 6.6. besökte explorerscouterna och spejarscouterna Skanslandet för att 

avsluta vårterminen. 

 

Skanslandet är en närliggande ö till Sveaborg, ca 20 minuters båtfärd från 

Salutorget. År 2016 öppnades Skanslandet för allmänheten och innan det har 

det har det varit i militärens bruk. Eftersom Skanslandet så länge varit stängt 

för allmänheten är naturen väl bevarad och där finns flera olika unika arter. 

Skanslandet är ett ypperligt besöksmål nu under sommaren och vi 

rekommenderar varmt att åka dit.  
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Den soliga dagen som tillslut blev riktigt bra började ändå inte helt problemfritt. 

På vägen till skanslandet fick en böter och en annan höll på att missa båten. 

Tillslut satt vi iallafall på båten påväg mot ett nytt scoutigt äventyr. Vi blev 

indelade i 3 patruller och sedan gick vi runt ön och gjorde olika uppgifter med 

vilka vi samlade poäng. Stationerna var mångsidiga och krävde samarbete, 

snabbhet och problemlösning.  

 

 

Vid matstationen kunde man utnyttja de samlade poängen. Maten bestod av 

sallad och en somrig efterrätt med både bär och choklad. Maten åts på soliga 

klippor vid havet. Några modiga scouter vågade sig också på en simtur.  
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När man har roligt går också tiden snabbt och så var det dags att ta sig hemåt. 

På vägen hem började det ösregna, men trots lite motgångar var det ändå en 

bra och lyckad dag!  
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KLURIGA GÅTOR 

 

Börjar du bli trött på att bara simma och sola på sommarlovet, längtar du efter 

lite utmaningar? Här kommer hela 44 gåtor, så gnugga geniknölarna och testa 

på dom här med en kompis eller familjemedlem! Facit hittar du efter 

vargungarnas och äventyrsscouternas bidrag på s. 23! 

1. Med vad börjar natten och slutar dagen? 

2. Vem går över vattnet utan att röra på sig? 

3. Vilket ord har 29 bokstäver? 

4. Vad har ett öga men kan ändå inte se? 

5. Vilken grönsak är skidklädd? 

6. Vad väger mest, ett kilo fjädrar eller ett kilo tegelstenar? 

7. Hur dricker utomjordingarna sitt te? 

8. Vad blir våtare och våtare ju mer man torkar? 

9. Jag är lång när jag är ung och kort när jag är gammal. Vad är jag? 

10. Hur länge sover hästar? 

11. Vad finns vid slutet på en regnbåge? 

12. Vilken gubbe ser man aldrig på sommaren? 

13. Vem har alltid hatten på när han ska fotograferas? 

14. Vad är det som tillhör dig, men dina vänner använder det mer än du? 

15. Heter det en eller ett rak kurva? 

16. Hur många månader har 28 dagar? 

17. Vilken veckodag är längst? 

18. Vad går upp och ner utan att röra på sig? 

19. I ett enplanshus finns en rosa gumma, en rosa katt, en rosa fisk, en rosa 
dator, en rosa stol, ett rosa bord, en rosa tv, en rosa dusch – allt i huset är rosa. 
Vilken färg har trapporna? 

? ? 

? ? 

? ? 
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20. Hur många sidor har ett hus? 

21. Vilken nyckel kan inte öppna dörrar? 

22. Vem har hals men inget huvud? 

23. Vilket ord stavas fel i alla ordböckerna? 

24. Hur kan man skriva 13 med 4 ettor? 

25. Vad är lätt som en fjäder, men inte ens världens starkaste person orkar 
hålla det särskilt länge? 

26. Vad börjar livet med? 

27. Vem ser solen men inte sommaren? 

28. Vilken gubbe ser man aldrig på vintern? 

29. Vad är det för en likhet mellan en fiskare och en bebis? 

30. Om du tävlar och går om personen som är på andra plats, vilken plats 
hamnar du på då? 

31. Vad gör du alltid före du reser dig från en stol? 

32. Hur mycket är dubbelt av hälften av 250? 

33. Vem kan ligga ner men ändå gå? 

34. Vad är det man har framför sig men ändå inte kan se? 

35. Vem har alltid sista ordet? 

36. Vad har tänder men kan inte äta? 

37. Hur skriver man blått med svart bläck? 

38. Varför bygger man ett större fängelse? 

39. När slutar vattnet rinna nedåt? 

40. Vad är format som en låda, saknar fötter och går upp och ner?  

41. Vilket djur kan hoppa högre än ett hus? 

42. Hur många stegar behöver man för att nå upp till månen? 

43. Ju mer man fyller mig desto lättare blir jag. Vad är jag? 

44. Varför regnar det inte två dagar i sträck?  



10 
 

VARGUNGARNAS OCH ÄVENTYRSSCOUTERNAS BIDRAG: 
HÖSTEN 2020 

 

Texterna skrivna och bilderna ritade av: Vargungarnas och äventyrsscouternas 

redaktion på hösten 2020 på distans. 

 

Hösten 2020 fick vargungarna och äventyrsscouterna delta i 

munkringsskrivandet på distans, och valde mellan följande uppgifter: 

1. FOTOUTMANINGEN: Gå ut i höstkvällen och ta en så fin höstbild som du 

kan! Det kan vara ditt favoritställe nära ditt hem, en liten detalj, fina 

höstlöv, eller kanske ett fint höstigt porträtt på din hund. Du får tolka 

temat “höst” helt så som du vill! 

2. SKRIVUTMANINGEN: Mitt bästa scoutminne. Vad är det absolut bästa 

scoutminne du har? Kanske är det någon speciell spårningskontroll, ett 

läger eller en lägerbålskväll, eller något veckomöte som du kommer ihåg 

speciellt bra? Skriv ner en liten berättelse som du vill dela i Munkringen! 

3. RITNINGSUTMANINGEN: 

Flora och fauna! Alltså 

växter och djur. 

Utmaningen går ut på att 

skicka in en ritning på något 

från naturen, antingen växt 

(blommor, buskar, träd) 

eller djur! Det kan vara 

påhittat eller så kan du 

använda en modell från 

riktiga livet. 

 

Sofia:  
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Vivan: 

 

Aurora: 
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Clara: 

 

Alexandra: 
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Elsa: 

 

Ella: 
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Elvira:      Siiri: 

Saga:       Nadja: 
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Joanna:      Joanna och Nadja: 

 

Liv: 

 

 

 

 

  



16 
 

VARGUNGARNAS OCH ÄVENTYRSSCOUTERNAS BIDRAG: 
VÅREN 2021 

 

Texterna skrivna och bilderna ritade av: Vargungarnas och äventyrsscouternas 

redaktion på våren 2021 på distans. 

 

Våren 2021 fick vargungarna och äventyrsscouterna i uppgift att beskriva sitt 

favoritställe – här är bidragen som kom in!  

 

Tilde och Ella: 
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Clara:  
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Elsa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amelie: 

 

 



19 
 

Joanna och Nadja: 
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Alexandra:  

 

 

Vilina:  
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Saga: 

 

 

Elvira:  
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Isabella:  
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KLURIGA GÅTOR: SVAR 

 

Här kommer svaren på gåtorna som du hittar på sida 8! 

1. Svar: Bokstaven N. 

2. Svar: En bro. 

3. Svar: Alfabetet. 

4. Svar: En nål. 

5. Svar: Ärtan. 

6. Svar: Inget av dem. Båda väger ett kilo. 

7. Svar: På tefat. 

8. Svar: Handduken. 

9. Svar: Ett ljus. 

10. Svar: Tills de vaknar. 

11. Svar: Bokstaven E. 

12. Svar: Snögubben. 

13. Svar: Svampen. 

14. Svar: Ditt namn. 

15. Svar: Det finns inga raka kurvor. 

16. Svar: Alla månaderna. 

17. Svar: Torsdag, som har sju bokstäver. 

18. Svar: Trappan. 

19. Svar: Ingen. Det finns ju inga trappor i enplanshuset. 

20. Svar: Två – insidan och utsidan. 

21. Svar: Skiftnyckeln. 

22. Svar: Flaskan. 

! ! 
! ! 
! ! 
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23. Svar: Ordet FEL. 

24. Svar: 11+1+1=13. 

25. Svar: Andan/andetaget. 

26. Svar: Bokstaven L. 

27. Svar: Snön. 

28. Svar: Jordgubben. 

29. Svar: Båda vill ha napp. 

30. Svar: På andra plats. 

31. Svar: Sätter dig på den. 

32. Svar: 250. 

33. Svar: Klockan. 

34. Svar: Framtiden.  

35. Svar: Ekot. 

36. Svar: En kam. 

37. Svar: Man skriver ordet BLÅTT. 

38. Svar: Då rymmer det fler. 

39. Svar: När det når bottnen. 

40. Svar: En hiss. 

41. Svar: Alla, ett hus kan ju inte hoppa. 

42. Svar: Bara en, men den måste vara tillräckligt lång. 

43. Svar: En ballong. 

44. Svar: Det kommer alltid en natt emellan. 
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PATRULLENS BIDRAG 

 

Texterna är skrivna av kårens patrull, patrull Fjällräven. 

 

Några spejarscouter hade en träff med ett 

par italienska scouter online i slutet av 

april. De visade bilder för varandra och 

diskuterade om deras läger, möten, 

traditioner och så vidare. De italienska 

scouterna blev väldigt intresserade av 

våra kalla vintrar och förundrade sig över hur vi klarar av kylan på vinterhajker. 

De var också förundrade av kamintälten. Här är några av de saker som skiljer 

vår kår och deras mest åt: 

- Deras kår är en betydligt större kår en vår. 

- Både flick och pojkscouter ingår i deras kår. 

- Deras kår är katolsk så de går i kyrkan tillsammans.  

- De använder en scoutuniform på deras läger och när de besöker kyrkan. 

- De får deras märken i slutet på deras läger istället för efter terminer.  

 

*** 

Patrullen gjorde också på hösten ett karkkitest – 

plocka med dig tips till sommargodiset! 

Remix galaxy: 2/5 poäng. Smakade tandkräm, 

men salmiaken var bra. 

Missä X: 4/5 poäng. Mycket bra och olika smaker. 

Click mix: 4,5/5. En klassiker. Mycket bra. 
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MUNCCA-SCOUTERNAS FAVORITRECEPT 

 

Ericas somriga britatårta  

Här kommer receptet på en ljuvlig somrig tårta, passlig att avnjutas på 

sommarfest, i trädgården, på landet, eller var du än spenderar din sommar! 

 

Ingredienser: 

BOTTEN: 1,5 dl vetemjöl,1 dl socker, 2 tsk bakpulver, 150 g smör, 3 äggulor, 

5 msk grädde 

MARÄNG: 3 äggvitor, 2 dl socker, 1 tsk vaniljsocker, 2 dl mandelspån 

FYLLNING: 1 liter jordgubbar, 0,5 liter hallon, 0,5 liter blåbär, 3 dl grädde,1 tsk 

vaniljsocker, 1 msk florsocker 

 

Så här gör du: 

1. Sätt ugnen på 175 grader vanlig ugn. 

2. Blanda mjöl, socker och bakpulver i en skål. 

3. Smält smöret i en kastrull. Låt svalna lite. 

4. Rör i grädde och äggulor i mjölblandningen. 

5. Rör i smöret till en jämn smet. 
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6. Bred ut smeten jämnt över nästan ett helt bakplåtspapper på en bakplåt. 

Lämna ca 5 cm tomt på kanterna. 

7. Vispa äggvitorna fluffiga. Tillsätt sedan en halv dl av sockret och vispa på 

medelhastighet någon minut. Tillsätt resten av sockret samt vaniljsockret 

och vispa på full fart tills du har en fast maräng. 

8. Bred marängen jämnt över den första smeten i bakplåten. 

9. Strö över och fördela mandelspånen över marängen. 

10. Baka marängbottnen i 30 minuter i nedre delen av ugnen. 

11. Ta ut marängbottnen och låt den svalna. 

12. Förbered under tiden bären. Skölj, rensa och dela jordgubbar. Kolla hallon 

och blåbär. 

13. Vispa grädden med vaniljsocker. 

14. Skär marängbottnen i två delar. 

15. Lägg upp en del som botten på ett serveringsfat. 

16. Bred hälften av grädden och fördela hälften av bären på den första 

marängbottnen. 

17. Lägg på den andra marängbottnen och fördela grädde och bär på toppen. 

18. Sikta över florsocker och servera marängtårtan! 
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