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

HEJ ALLA MUNCCA-SCOUTER OCH MUNKRINGSLÄSARE! 

 

Hip hip hurra på vår födelsedag! 

Vilket fint scoutår det varit, med roliga scoutminnen och erfarenheter från läger, 

evenemang och möten. Gå in på kårens hemsida, titta på foton och förflytta dig 

tillbaka i minnet till alla fina evenemang, eller se vad som hänt, om du inte själv 

varit med. 

Scoutåret kulminerade i roligt födelsedagsfirande. 70 år fyllde kåren i år! En rätt 

välmående sjuttio-åring, skulle jag påstå. 

Jag hade glädjen att få en pratstund med kårens äldsta medlem Soli, då jag ville 

skriva om hennes scoutminnen till denna Munkring. Tänk att Soli varit scout och 

Munksnäs Flickscout i nästan 70 år, lika länge som kåren existerat! Efter att jag 

intervjuat Soli insåg jag, att scoutingen i grund och botten ändrats väldigt lite 

under dessa 70 år. Jo visst, utrustningen är lite mer praktisk, men det vi håller 

på med och grundideologin har inte ändrats så mycket som man kunde tänka 

sig.  Det viktigaste kittet är nog fortfarande sammanhållningen scouter emellan, 

och de gemensamma fina minnena och erfarenheterna man har. 

Tusen tack alla ni muncca-flickor, både stora och små, äldre och yngre, för att 

det känns fint att vara medlem i en 70-årig scoutkår! Ja må vi leva uti 

(många)hundra år! Hoppas jag får vara med och fira kårens 100-årsjubileum… 

 

  

 

 

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

På Munksnäs Flickscouters hemsida hittar du information om programmen, 

kontaktuppgifter, foton från olika evenemang, m.m.  

http://www.munksnasflickscouter.fi/ 

http://www.munksnasflickscouter.fi/
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KÅRCHEFENS HÄLSNING  

 

Hej på er alla Munccaflickor!  

Enligt min snabba matematik har jag under min tid som kårchef skrivit 12 

hälsningar till Munkringen. Personligen förknippar jag uppdraget med en 

förskräcklig idétorka som år efter år kryper på mej ungefär en månad innan 

deadline. För att fylla sidan den här gången tänker jag därför i jubileumsanda 

göra en återblick till mina tidigare alster, och göra små lyft från 6 år av 

kårchefsskap.  

 

Våren 2011 

- Kåren hade under våren återupplivat tävlingen Sök och Finn för 

scoutledare. Sedan dess har tävlingen ordnats en gång till, kanske är det 
dags för oss att än en gång fundera på finurliga uppgifter och ordna en 

tävling?   
- Kåren hade 6 medlemmar på väg på Jamboreen i Sverige 

- Kåren hade rekordmånga nya vun, ett rekord som spräcktes i höstas! 

 

Våren 2012 

- Önskan: alla medlemmar ska lära sig något nytt under samtliga 

scoutmöten. Vad säger ni – har vi lyckats? 

- Jag visade gott exemepel och redovisade vad jag lärt mej under mitt besök 
på scoutmuséet i Åbo: Charlotta Buchert har donerat en kårhalsduk till 

muséet år 1990. 

 

Hösten 2012 

- En pärla bland mina scoutminnen (Nothamn VII): 

 

” En lägerdag ville det sig till och med så väl att jag lyckades 

slinka ombord på Åbokåren Koffans båt Tuuli. Det var en mycket 

vacker dag, men till vårt förträt även en dag med så gott som 

total stilltje. Vi guppade på utanför Koverhar en god stund 

förrän vi till sist kom ut på öppnare vatten. Då visade det sig att 

det guppade betydligt mer, så till den grad rullade dyningarna 

in att jag blev rejält sjösjuk. Min erfarenhet av dyningar att de 

bäst tacklas i liggande ställning på fördäck, så jag stapplade 

fram och lade mej ner. När jag nästa gång kom till medvetande 



3 
 

upptäckte jag att jag tuppat av i solen, och legat och snarkat 

halva hemresan. Nu blev jag väckt av en ung Stormfågel, som 

på uppmaning av skepparen meddelade att kaffet var serverat. 

Tänk er den situationen! Du vaknar utvilad på ett solvarmt däck, 

och det första du får höra är att någon tillrett en kaffekopp som 

nu står och väntar på dej. Lägg ännu till en pätkis som du hittar 

på bottnen av din kärlpåse, och euforin är total.” 

 

Hösten 2013 

- Allt från Svenska kungen till Neil Armstrong till Liam Payne i One Direction, 

John Lennon och Paul McCartney har tidigare har varit scouter. 

  

Våren 2015 

- Jag korresponderade från London där bland annat ett av de fyra 
världshemmen för flickscouter - Pax Lodge, ett vandrarhem och 

mötesplats för scouter från när och fjärran finns. 
- Pax Lodges historia sträcker sig så långt tillbaka i tiden som 1939, då Our 

Ark grundades som en trygg mötesplats för flickscouter under andra 
världskriget. Kriget var hade en tydlig inverkan under centrets hela tidiga 

historia, och under vårarna 1944 och 1945 fungerade Our Ark som bas för 
scouternas biståndsarbetare som hjälpte till i krigsdrabbade områden 

runtom i Europa. 

 

Hösten 2015 

- För ett år sedan var det vanligaste förnamnet bland våra medlemmar Anna 
(fem stycken) men också Charlotta/e (4 st.), Helena/e (4st.) Ellen (3 st.) 

och Linda (3 st.) var välrepresenterade namn. Bland kårens medlemmar 
hade vi allt som allt 12 systerpar. 

 

Våren 2016 

”Scouting bygger långt på att vi medlemmar ges en chans att 

utmanas och utvecklas. Vi erbjuds lite större skor än vi kanske 

för stunden känner oss bekväma i, men också stöd att växa in 

(och ur) dem. Kanske det är dags för oss Munccaflickor att 

tillsammans fundera ut vad vi på riktigt kan göra för att göra 

vår kår mer tillgänglig och välkomnande, hur vi kan utmana oss 

själva och på så sätt erbjuda ännu bättre och mer inspirerande 

scoutverksamhet!” 
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Ja hur har det gått sedan i våras? Har vi sett över vår verksamhet och vem vi 

når ut till? Jag tror att vi får fortsätta jobba på de här frågorna ännu ett antal 

terminer, eftersom det är ett arbete vi aldrig blir riktigt färdiga med. Oberoende 

hoppas jag att ni, alla medlemmar, har inspirerats av scoutingen under den 

gångna terminen, året och åren, och att ni fortsätter att inspirera och inspireras 

under många år långt in i framtiden! 

 

Varma julhälsningar, 

Kårchefen Sabina 
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SOLIS SCOUTMINNEN FRÅN 70 ÅR TILLBAKA 

 

Tänk er, det finns faktiskt en Munksnäs Flickscout, som varit scout nästan lika 

länge som vår kår funnits till! Chefredaktören hade en pratstund med Solveig 

”Soli” Palin, som bra kom ihåg hur det var för 70 år sedan, och som gärna delade 

med sig av sina minnen. 

Soli minns precis den dagen då hon blev scout. Hon hade en vän som hade 

hunnit börja scouta lite före Soli, och som lockade med sig Soli på hennes första 

möte våren 1947. Hon kommer ännu ihåg, att de gjorde påsklöpare av 

kräppapper på det mötet.  

Soli tyckte det var roligt, och tänkte gå på möte följande vecka också. Då fick 

hon höra av ledarna att hon inte kan komma med, men Soli tyckte inte det var 

något problem, och svarade bara att hon visst kan det. Ledarna berättade för 

henne, att man måste vara medlem i kåren, och skickade med en lapp hem som 

föräldrarna skulle fylla i. Soli fyllde själv i lappen, men fick sedan också mammas 

underskrift, men mamma ville nog först läsa vad det stod på lappen. Alldeles 

obekant var scoutingen inte för familjen, för Solis bror Torbjörn hade hunnit bli 

scout lite tidigare. På den tiden hette flick-vargungarna tomtar, och Solis 

Tomteledare var Agneta Bendix, gift Båge. Hon var bra på att ordna pyssel och 

sjunga. 

När Munksnäs Flickscouter grundades, fanns inte ännu scoutkällaren.  Munksnäs 

Gårds gamla rotfruktskällare renoverades under flera års tid till kårernas 

möteslokal, scoutkällaren, som för tillfället är stängd p.g.a. skolans renovering. 

Scoutkällaren invigdes som kårlokal efter flera års byggnadsarbeten och många 

talkodagar år 1955.  

I väntan på en riktig kårlokal, gick Soli på möten i biblioteket. På den tiden fanns 

biblioteket i samma byggnad som brandstationen, dvs där ungdomscentralen nu 

har sina utrymmen bredvid nya biblioteket. Senare hade man möten i Munksnäs 

Svenska Samskolas baracker, där skolan var utlokaliserad. När barackerna revs, 

började man ha möten i utrymmet under gymnastiksalen och vaktmästarens 

bostad.  

Patrullmöten hade man hemma hos varandra, men man hade också mycket 

utemöten. Mötena brukade börja med en sång. Patrulledaren ansvarade för att 

dra en sak, och vicepatrulledaren en annan. Soli kom ihåg att man ofta hade 

vilda lekar såsom inte stöta golvet.  
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För att samla in pengar ordnades basarer, barnfester och 1-maj-tivoli. På 

programpunkterna kunde man bl.a. försöka pricka sönder tallrikar med bollar 

(tallrikarna hade Soli hämtat från Arabia), och man kunde åka häst och kärra. 

Den som var ”varma korv-gubben”, gjorde enligt Soli inga bra affärer, då han 

sålde korven för billigt och åt för många korvar själv.  

Patrullerna på den tid hette Hattifnattar, Mumintroll, Snusmumrik, Hemuler. Soli 

startade Lysmaskpatrullen för ep:n. Tidigare hade alla patruller en patrullvimpel. 

När Soli var medlem i patrull Björn, hjälpte hennes pappa henne att göra en 

patrullvimpel åt patrullen. För att rita björnen på vimpeln, åkte Soli med sin 

pappa till Högholmen för att se på en riktig björn, och ha den som modell. Soli 

kommer ihåg att hon ville ha hjälp av sin pappa, men pappa satt Soli att rita 

björnen själv. De tittade tillsammans på hur björnen såg ut, och t.ex. på hurudan 

knöl den hade på ryggen. Lädret till vimpeln hämtades från farfars protesfabrik, 

och björkstången togs från skogen i Munksnäs. 

Efter studier i Jakobstad, återvände Soli till Helsingfors 1959. Efter det hade hon 

många olika uppdrag i kåren såsom tomteledare, källarfogde och avdelningschef 

för Skogstrollen. I dag låter det lite speciellt att höra, att Soli inte kunde bli 

kårchef ”till pappers” p.g.a. att hon inte hade finskt, utan svenskt 

medborgarskap. Men det ordnade sig då hon gifte sig och fick finskt 

medborgarskap, då kunde hon också bli kårchef.  

Soli har deltagit i många scoutevenemang, storläger, ledarutbildningar, mm. 

Bäst har hon alltid tyckt om hajker, spårningar, utfärder och läger. Hon har roliga 

minnen av t.ex. äggkontroller, där man skulle tillreda ägg på vidja, steka på en 

sten och koka i papperspåse. Innan man började åka till läger med buss, åkte 

man med lastbil där man skumpade på öppet flak bland all utrustning.  

Fastän hon inte hade erfarenhet av scoutläger från tidigare, var hon tältchef på 

sitt första läger. Soli minns bra lägret i Fagervik. Hon deltog i lägret som medlem 

i patrull Björn, tillsammans med Inger Ahlmark och Manne Sundström. På lägret 

kommer hon ihåg att hon fick i uppgift att gräva och bygga latrin. (För de 

oinvigda: latrin fungerar som ”tupp” på läger). ”Vad är det”, undrade Soli, men 

fick sen hjälp av någon mer erfaren scout från en annan kår. Hon minns ännu 

stämningsfulla lägerbål, samt det U-formade matbordet och diskköket som 

byggdes, att surra hade hon lärt sig. Hade man slarvat bort något på lägret, 

måste man utföra olika uppgifter som ”straff” och för att ”lösa in” sina saker, 

som tex att sjunga en sång, springa runt matbordet, mm. Det hände sig att Soli 

fick utföra straffuppgifter.... 

Lägerutrustningen var nog lite annorlunda på den tiden, det fanns tex inte 

liggunderlag eller sovsäckar. I stället för liggunderlag hade man halmmadrasser 
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som Solis mamma sydde. Hon gjorde också sovsäckar genom att sy ihop gamla 

militärfiltar.  

Under lägerdagarna efter att tälten och sovsäckarna hade vädrats, gjorde man 

”sockerbit” av halmmadrasserna och sovsäckarna. En del av läsarna med mera 

lägererfarenhet vet att man gör en ”sockerbit”, då man lägger 

madrasserna/liggunderlagen och sovsäckarna på varandra i ändan av tältet. 

Tältet hålls snyggt och prydligt tills det är dags att stänga för natten! 

Soli är ”en gång scout, alltid scout! På bilden här nedan ser ni Soli längst till 

vänster med scouthatt på huvudet. 

Tack, Soli, för att du delade med dig av dina fina och roliga scoutminnen. Och 

tusen tack för alla fina och roliga scoutminnen vi fått tillsammans med dig, och 

tack för allt du lärt oss! 

 

                        

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

         

 

          

       Födelsedagskaka och  

           några jubilarer 
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LAPPLANDSVANDRING 2016  

 

                   

 

Den 3 augusti träffades vi på järnvägsstationen i Helsingfors. Alla var taggade, 

men förvånansvärt många hade glömt köpa matsäck för hela resan, så plötsligt 

var gruppen splittrad och många rusade runt i butikerna. Då sista fickorna var 

fyllda med godis och nötter sökte vi oss mot tåget, som inte direkt kunde kallas 

lyxigt. Det lär ha varit samma tåg redan på flera tidigare Lapplandsresor, och då 

bör det nämnas att resorna inte äger rum värst ofta. Sovkupéerna var väldigt 

trånga, två eller tre sängar var staplade på varandra och så fanns det ungefär 

2m2 tomt utrymme på golvet. Men gott sov de flesta, fast det lär ha varit bullrigt 

och skakigt, men det märker ju inte vi unga!  

Nästa morgon steg vi av i Kolari, och åkte vidare med buss eller bil, varefter vi 

steg av och åkte vidare med bil. Ungefär 1,5 dygn efter att vi stigit på tåget var 

vi framme vid Kåtan, en enkel stuga utan elektricitet och vatten och med små 

fönster, i vilken vi skulle spendera de följande nätterna. Vi dumpade väskorna 

och bytte kläder, och sedan bar det av mot första fjället vi skulle bestiga! Detta 

var inte värst högt, med tanke på vad vi skulle uppleva senare. Vädret var fint 

och humöret var på topp då vi började traska uppåt! Dock började muttrande 

höras redan efter första kilometern, och då vi klättrat upp på en kulle vi trodde 

var toppen och såg den egentliga toppen sjönk motivationen lite. Men steg för 

steg gick vi framåt och visst var utsikten fin då vi nådde toppen! Detta visade 

sig också vara den enda soliga dagen. En liten sjö fanns där även, och vissa från 

vår grupp bestämde sig för att ta ett dopp medan andra lekte lekar eller bara 

åt. Nedfärden var mycket gladare och sången ljöd över fjällen. Trötta åt vi oss 
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mätta då vi kom tillbaka till stugan och sedan kröp vi ner i sängarna. Då började 

det riktiga äventyret. Vissa av oss fick inte värst mycket skönhetssömn den 

natten, eftersom vi fick fyrbenta gäster, nämligen möss. De klättrade upp och 

ner för rullgardiner och kröp på en scout, och kanske värst av allt, åt av 

nödprovianten! Jakten började nästa dag, och varje dag gick en mus i någon av 

de nyinköpta fällorna.  

Efter några vandringar var det dags för grande finale, en vandring upp på Pallas, 

en vandring som inkluderade övernattning i en stuga, en vandring som skulle 

visa sig bli väldigt regning. Tyvärr har jag inte mycket att berätta om denna 

eftersom jag inte var med, men visst lät den angenäm! Jag och barnfamiljerna 

gjorde istället två kortare vandringar.  

Sedan närmade sig hemresan. En del av gruppen for hem redan tidigare i veckan 

med flyg, men vi åkte tåg tillbaka. Det var skönt att sova med täcke och dyna 

istället för sovsäck!  

Som helhet var resan fantastiskt! Fint sällskap, vi fick fira en 

ettårsdag, vi såg många renar, vi åt gott och vi fick njuta av 

naturen. Hoppas just du kommer med nästa gång! 

 

-Kristina-  
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DET RYKTAS OM LAPPLAND… 

… att möss är intresserade av salmiak 

… och mössens stolta gång på rullgardinen 

…  och fyra på en soffa 

… att de med halsduk nästan alltid vann 

… att ”this is a what” 

… att renen tycker om att kakka vid Kåtans husknutar 

… att ”nån” har tagit ”nåns” smörgåsar 

… att en viss regnrock hittades på matbordet 

… att någon äter karkki på alla bilder 

… att det trots goda råd om det motsatta, ibland kan vara bra att trotsa råden    

och ta med sig böcker på vandringen 

… att utsikten från Keimiö var fenomenal – om man bara sku ha sett något 

(annat än dimma) 

… att nakna nymfer skådades i en fjällsjö på Särkitunturi 

… att ”var i dimman är nästa märkespinne?” 

… att charter också är ett gångbart alternativ 

… att det med guidning kan ta sju timmar att köra från Torneå till Kåtan 

… att det kan ta lång tid att vandra, om man ska smaka på alla blåbär, hoppa 

på alla stenar och dofta på alla blommor 

… att ”huusitko ilosta vai pelosta?” 

… att ”selvisitkö reissusta märkänä vai kuivana?” 

… att det vissa nätter var varmt, andra nätter ännu varmare 

… att vissa blev uppvaktade med kladdkaka 

… att det fanns ont om eluttag 

… att förruttnad mus inte ska hällas ut i bilen 

… att det ibland är helt okej att sova inomhus 

… att samma landskap kan se helt annorlunda ut en annan dag (fr.a. om man 

den andra dagen ser något) 

… att det var oklart var sillen fått sin flunssa 

…. att det mest tragiska var Eskimårtens öde 
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DET BÄSTA UNDER LAPPLANDSFÄRDEN 

o Att se utsikterna från fjäll, godis, spela kort, att  

vara tillsammans (Noora) 

o Utsikterna (Matilda) 

o Att lära känna nya människor och karkki (Ellen) 

o Att vara i Lappland (Benjamin) 

o Fyra på en soffa eller gummibåtarna (Johanna) 

o Att bestiga Särkitunturi (Jeppe) 

o Forsfärden och Valters födelsedagskakor (Kristina) 

o Att åka tåg (William) 

o Stunden efter bastun efter långvandringen (Sabina) 

o Att se hur duktigt alla barn vandrade (Tinne) 

o Doppet i sjön på Särkijärvis topp i solskenet, och att återuppleva gamla 

minnen (Marina) 

o Att leka med kompisarna och slåss (Edwin) 

o Pallas-Nammalkuru-Pallas (Ele) 

o Den porlande forsande klara bäcken bland de ljusa fjällbjörkarna i 

Nammalkuru (Jeanette) 

o Roligt att se Kåtan igen, inga myggor, Swiss café i ”ödemarken” (Joanna) 

o Den fina stämningen i gott sällskap och de vida vyerna (Stora Anna) 

 

DET JOBBIGASTE UNDER LAPPLANDSFÄRDEN 

o Att bära rinkorna under övernattningsvandringen (Noora) 

o Att bära rinkorna (Matilda) 

o Rinkan och regnet (Ellen) 

o Andra uppförsbacken på den långa vandringen ii regn, och bristen på 

eluttag. Att slå sig med en yxa (Kristina) 

o Tågtupparna (Benjamin) 

o Att skriva i den här boken (Husmusen) 

o När humöret började tryta hos barnen (Jeppe) 

o Frukostosten på långfärdsmorgonen som tog slut och inte gick att hyvla 

utan bara smulade och smetade ihop sig till gegga (Sabina) 

o Allt var roligt (William) 

o Att skuffa vagn upp till Särkitunturi (Tinne) 

o Att bära sin telning i uppförsbackarna (Marina) 

o Att bli blöt i ösregnet på vandringen p.g.a. att vi var så lata/oproffsiga att vi 

inte satte på oss regnkläderna (Ele) 

o De brantaste uppförsbackarna, men även de gick när man lade i 

sköldpaddsväxeln (Jeanette) 

o Dålig nattsömn p.g.a. mus-jour (Stora Anna) 
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FÖRLÄGGNINGEN 

 

På lördagen den 8.10 for vi till Lärkans i Noux. När vi hade 

kommit dit packade vi upp lite och sedan gick vi ut i skogen 

för att ha patrullrådd. Det var roligt och spännande, vi 

(spejarna) var i två patruller och fick göra alla möjliga 

uppgifter. Vi fick till och med laga vispgröt själv med en 

trangia, med en visp som vi själv lagat. Vi var ute hela 

dagen, och gjorde flera kontroller. Alla var supertrötta efter 

patrullråddet, så vi gick och lade oss i rummet en stund. Strax efter det var 

det redan middag. Vi åt länge och förberedde oss sedan för lägerbålet. Vi sjöng 

sånger och många hade speciellt program planerat. Ledarna hade t.o.m. gjort 

en liten musikal av Eskimåvisan.  

Det hade varit en lång och rolig dag, och vi gick sedan och sova. När vi 

vaknade på morgonen skulle vi förbereda oss för dagens program. Vi åt hastigt 

morgonmål och började sedan genast dekorera och förbereda oss för 

modeshowen. Flera gånger gick vi igenom vem som skulle gå med vilka kläder, 

och vad som skulle hända och när. Morgonen gick snabbt, och snart var 

klockan redan 13.00. Föräldrarna började komma in på gården, och de fick 

också genast en uppgift. Vi skulle bilda patruller av 3-5 personer, och gå runt 

gården och svara på de frågor som stod på lappar som var hängda överallt 

runt huset. Spejarna hann inte göra det här länge förrän de redan skulle in för 

att börja modeshowen. Modeshowen gick fint, fast jag nästan föll ut genom 

dörren eftersom jag inte hade tillräckligt med tid att byta om mellan de olika 

kläderna. Till slut fick vi ändå en stor applåd. Sedan bytte vi om, och då var 

det tid för att sitta och se på prisutdelning.  

Efter det bars kakan ut och alla fick ta saft och kex till. 

Inne i stugan fanns det en slideshow om vår kår genom 

åren, vilket var intressant att se på, eftersom det fanns 

sådana som man kände i bilderna. Vi satt inne och 

tittade på bilderna en stund, men måste sedan fara 

hem. Det var en rolig och lyckad förläggning med 

annorlunda program och många munccaflickor.  

Hoppas att vi kan ordna flera sådana! :) 

 

-Ellen Orko-  
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SPEJARSCOUTERNAS BIDRAG 

 

Besök på svenskis 

 

Vi börja med att se scenen, det var intressant att se 

scenen från skådespelarnas syn vinkel. Sedan gick vi till 

garderåben, den var större än den nuvarande 

scoutkällaren och den var full med kläder. Efter det gick 

vi till smink och hår rummet, där såg vi alla peruker och 

mustascher. 

Vi fick sitta i presidentens loge, det var en ganska dålig plats. Vi prövade många 

platser som t.ex. högst uppe och längst fram, vi kom fram till att den bästa 

platsen var på första parkettens första rad. 

Det var mycket roligt och lärolikt. 

Av: Matilda & Ronja 

 

 

Escape Room 

Vi skulle lösa fem uppgifter och sedan hade vi kommit ut ur ”Escape Room”.  

Första uppgiften var ett ord sök. När vi hade hittat alla ord skickade vi bild på 

det till Escape Room Centralen, de skickade nästa ledtråd. De skickade en bild 

på något som ledde oss till nästa uppgift. Andra uppgiften var mönster gissning, 

tredje uppgiften var en gåta, fjärde var ett schiffer och femte var ett tändsticks 

pussel. Det tog oss cirka 49 minuter och i slutet fanns det ett pris, Dumle 

karkkin.  Vi slog rekord, med den snabbaste tiden. 

Ellen & Noora 

 

 

 

 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin8tbpjrrQAhVBGywKHbX-B-kQjRwIBw&url=http://www.teatterimuseo.fi/voimajalumo/sivu_5.html&psig=AFQjCNEcGC7MMn0GmWwQAZbUbjNRx2Qm-A&ust=1479826830915013
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6wJuAkbrQAhVJ2ywKHdv6C4MQjRwIBw&url=https://fi.wikipedia.org/wiki/Dumle&psig=AFQjCNF6_ucxJ1cFZni_cXTGHh4Cy-53Dg&ust=1479827454146707
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF89-0kbrQAhXFhiwKHR5iDGIQjRwIBw&url=http://www.scouterna.se/aktiviteter-och-lager/aktivitetsbanken/aktivitet/chiffer/&bvm=bv.139250283,d.bGg&psig=AFQjCNGApqza3IA9chPhdW-IoFRY-cbtHw&ust=1479827562957611
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        Segling 

Vi samlades vid Skatuddens båthamn. Sedan seglade vi med 

s/y Navigator ut ur hamnen. Vi fick hjälpa till att hissa segel och 

alla fick styra i tur och ordning. Efter en stund körde de Viking 

line rakt framför oss och vi märkte först inte det. Sedan seglade 

vi in till Salutorget och tillbaka till hamnen. Medan vi seglade 

och tittade på utsikten åt vi godis, kex och drack saft. Det var 

en rolig utfärd!  

        Av: Coco, Annika och Mymlan 

 

 

 

Roliga historier 

 

 Ät upp din brödskiva, lille Nils! 

 Varför det?  

 För att du vill bli stor och stark.  

 Varför ska jag bli det? 

 För att du ska orka arbeta? 

 Varför ska jag arbeta? 

 För att förtjäna ditt bröd. 

 Men jag vill ju inte ha något bröd!  

 

 

 

 Är det någon som kan nämna ett sällsynt djur i Afrika? frågar läraren. 

 En elev räcker upp handen och svarar: 

 Pingvinen. 

 Nej, säger läraren. Det finns inga pingviner i Afrika.  

 Men då är det väl ett sällsynt djur där? 
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VARGUNGARNAS ERFARENHETER 

 

Jag har lärt mej att göra sjömansknop. På ett mote sålde vi kalendrar. Vi har 

gort lyktor av glasburkar.  

-Maria- 

 

Vi var på barnens stard. Vi lekte vi lysna och jik. Vi skrata. 

-Annie- 

 

Vi var på ett museum barnens stad. Vi läkte gick omkring och hitta platser, 

titta på dom och gorde massor av dom. Vi hade got i par dit, det fans kläder så 

att man kunde klä om sig och läka med dom. En anra gorde det och andra 

gorde andra saker. Det var roligt att vara där. I början blev vi gujdade i en 

stund, efter det fick vi ha fritid. När vi åkte tillbaks med en spårvagn, några 

läkte såhär och andra läte sådär 

-Ebba- 

 

Vi var på barnens stad vi fik leka och vi fik go åm krig och vi lysnade 

-Solveig- 

 

Förläggning 

Vi hade spårning. Som började med att vi delades in i patroller. Första 

kontrollen var att laga hotdog på trangia. Vi gick på spångar tills vi kom till 

andra kontrollen som var att gissa namn på olika scoutlogon. Tredje kontrollen 

var första-hjälp. Fjärde kontrollen var att rita sin patrull på en ballong. Vi kom 

inte på de tre andra kontrollerna. 

 

-Stella, Margherita, Chloe- 
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Förläggningen: 

På kvällen fik man välja om man ville leka blink eller att gå i bastun. I toan var 

det metal rör. Jag valde att leka blink  det var vädigt roligt. 

-Linnéa-  

 

Förläggning: 

På förläggningen hade vi scouternas 70 års-jubileum Vi pyntade tills 70 års 

jubileumet på lärkan. Föräldrarna fick komma på fästen. Vi fick rulltårta. Vi 

hade också skattjakt. 

-Linda, Stella- 

 

Den 31 i 10ånde oc 14 i 11 hade vi första hjälp. Vi lärde os att hur man hjälper 

sona som har svimat och sona som har stukat foten och vi lärde os hur man 

ringed till 112, och vi jick i jenom kårens första hjälp loda. 

 

-Ella- 

 

 

Första Hjälpen  

Jag lärde mig att man skulle ringa 112 så snapt som möjligt för att hjälpa 

någon som har skadat sig illa. Om non har svimat så skall man lyfta up fötarna 

och se till att menskan andas. 

-Erin- 

 

 

Vi vill ha knytis på våren! 

-Anna, Ida- 
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ORDJAKT 

 

Hittar du 10 scoutiga ord? 

 

Orden kan vara skrivna vågrätt, lodrätt, från höger till vänster, eller från 

vänster till höger, uppifrån ned eller nedifrån upp. 

 

 

 

V P F S V W S J O S 

A E K F E H C R Å K 

R H A J K N O Ö P N 

G C P A T R U L L A 

U B A J N Z T Ä L T 

N P O Y M I L H E Å 

G R Y G G S Ä C K K 

E L Å B R E G Ä L X 

X S R T M A E K R O 

D A I G N A R T P K 
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MUNCCA-SCOUTERNAS FAVORITRECEPT 

 

Spejarnas julknäck 

 

INGREDIENSER:    ca 75 st 

 

2 dl vispgrädde 

2 dl ljus sirap 

2 dl strösocker 

1 dl skållad, hackad mandel 

2 msk ströbröd 

2 Smör 

 

GÖR SÅ HÄR: 

Blanda grädde, sirap och socker i en tjockbottnad kastrull. Koka utan lock, rör 

om då och då tills smeten klarar kulprovet för knäck eller tills temperaturen är 

124°, ca 15-30 min. Tillsätt mandel, ströbröd och smör.  

Fördela smeten i knäckformar. Låt stelna. Förvara i kyl. 

Kulprov: Häll några droppar av smeten i iskallt vatten och rulla till en kula. 

Knäckkulan ska vara fast till hård. 
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