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

HEJ ALLA MUNCCA-SCOUTER OCH MUNKRINGSLÄSARE!

I dina händer håller du äntligen en färsk Munkring rakt från trycket!
Munkringen 2/2018 som sammanfattar det senaste halvåret kommer ut passligt
till scoutstarten på vårt nya år, så vi kan komma ihåg glimtar från den gångna
hösten samtidigt som vi funderar på nya tag inför det nya året 2019.
I numret får du bland annat se bidrag som vår Munkringsredaktion med
vargungar

och

äventyrsscouter

gjort

på

hösten,

läsa

om

adventskalenderförsäljningen, och se bilder från höstens förläggning. På slutet
bjuder kårekonom Tinne på ett gott recept.
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!
Scouthösten som nu är förbi var full av program inom kåren: I september åkte
vi ut till Noux på Harry Potter -höstförläggning, där vi lyssnade på
sorteringshatten, spelade Quidditch på egengjorda kvastar, lagade några dussin
gyllene kvickar och drack trollbrygd till kvällsmat. I oktober deltog några av
kårens spejarscouter på Spejardagarna, och en del ledare också på Finlands
Svenska Scouters ledarskapsseminarium FiSScAkademin i Karis. I november
ordnade vi ett megazone-evenemang tillsammans med Munksnäs Spejarna för
kårernas spejarscouter och äldre (ps. kolla in vårt team på s. 10!). I december
avslutades scouthösten med traditionell basar, julfest och luciatåg för
vargungarna.
Men nu då året just kört igång har det blivit dags att titta framåt och fundera på
den kommande våren i stället. Jag ser speciellt mycket fram emot följande
saker:
•

De där härliga veckosluten i februari-mars då solen skiner, himlen är blå
och snön glittrar i solen!

•

Att fira Thinking Day med hela kåren och tända våra potatisljus.

•

Att förnya min första hjälpen -utbildning på kurs tillsammans med ett gäng
fina styrelsekolleger.

•

Då snön börjar smälta och det börjar dofta vår!

Vad ser du fram emot nu på våren?
I väntan på många soliga vårdagar och en rolig scoutvår!
Hälsningar, Helena
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SCOUTERNAS ADVENTSKALENDER

Text skriven av: Sabina
Ett av de säkraste tecknen på att julen närmar sig är att scouternas julkalender
kommer till försäljning. Kåren har en lång tradition av att sälja kalendrar och
intäkterna från kalenderförsäljningen används oavkortat på kårens verksamhet.
Rekordår i kåren
Årets adventskalenderkampanj gick bättre än någonsin tidigare och tillsammans
lyckades vi sälja hela 828 kalendrar i kåren. I medeltal sålde vi 9,9 julkalendrar
per medlem, vilket också betyder att vi var den nästbästa kåren i hela FiSSc!
Under våren kommer vi tillsammans att fundera vad vi vill göra med de
insamlade medlen - håll ögonen öppna för mer information och om du har en
bra idé som du tycker att vi borde förverkliga har du nu din chans att göra din
röst hörd!
Hur kom vi då till årets rekordresultat? Dels hade vi väldigt många försäljare
som sålde fler eller färre kalendrar, men vi hade också några medlemmar som
gjorde en extra insats för försäljningen. Tre av våra spejarscouter, Ellen, Ingrid
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och Coco sålde fler än 100 kalendrar per person - en otrolig insats som förtjänar
ett stort tack!
Också

bland

vargungarna

har

vi

de

som

satsat

lite

extra

på

kalenderförsäljningen. Matilda E och Ellen tillbringade en lördag eftermiddag i
Sello och berättar mer om hur det var:

Hur kom ni på idén att sälja kalendar just i Sello?
Det var min mamma som kom på idén, hon hjälpte oss och skickade ett
mail till Sello och frågade om vi får komma och sälja, säger Matilda.
Det roligaste under dagen var att fråga kunderna, men ibland måste vi
sitta och vänta då ingen råkade komma förbi. Det svåraste var nog att
sälja kalendrarna. De flesta gick bara förbi eller svarade inte ens.

Vad är ert bästa tips för andra kalenderförsäljare?
Det gäller att fråga alla som bara går förbi. Vi frågade ALLA! I Sello finns
en scen där jättemånga går förbi och vi sålde många kalendrar där. Det
lönar sig att vara på ett sånt ställe där det går många människor, eller
speciellt mycket människor med barn, de köper kalendrar!

Adventskalenderns historia
Scouternas adventskalender har varit en del av den finländska adventstiden i
över 60 år. Adventskalendertraditionen fick sin början då Tessi Fazer föreslog
för Finlands Svenska Flickscoutförbund att man skulle börja sälja en
adventskalender enligt svensk modell. Flickorna planerade försäljning av en
adventskalender redan år 1945 men kampanjen blev inte av på grund av
tryckeriproblem.
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Den första barnens adventskalender utkom hösten 1947 i en upplaga på 15 000
kalendrar. Tessi Fazer bad sin väninna Ulla von Wendt illustrera kalendern. Den
första kalendern föreställde ett pepparkakshus med 25 luckor. Den första luckan
öppnades på första advent 30.11 och just detta är adventskalenderns varumärke
– att följa adventstiden. Fortsättningsvis får man ibland öppna den första luckan
redan i november, beroende på när första advent infaller.
I flera år illustrerade Ulla von Wendt adventskalendern. De första åren bestod
bilden alltid av ett hus, där husets fönster och dörrar fungerade som
kalenderluckor. Bakom luckorna har det alltsedan starten funnits adventsljus,
Finlands flagga på nationaldagen, Lucia på luciadagen och Jesusbarnet på
julaftonen o.s.v. (www.adventtikalenteri.fi)

För mer info, bilder på alla tidigare kalendrar och allmän kalenderfiilis kan du
besöka sidan https://www.adventtikalenteri.fi/sv
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HARRY POTTER FÖRLÄGGNINGEN: FOTOKOLLAGE

8

9

10

MEGAZONEUTMANINGEN 2018!

I början av November ordnade munccaflickorna tillsammans med Munksnäs
Spejarna en megazonedag för spejarscouter och äldre – en dag full med
tävlingsstrategier, neonljus och muskelvärk! Vi munccaflickor samlade ihop ett
lag – resultaten visade att vår strategi kanske inte var helt vattentät men fiilisen
var på topp!

Munccaflickornas lag
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VISSTE DU ATT…

•

Att återvinna en pantflaska sparar lika mycket energi som det skulle ta
att hålla på en glödlampa (60W) i sex timmar.

•

Glas- och metallförpackningar kan man återvinna hur många gånger som
helst.

•

Tidningar kan man återvinna ungefär 6-7 gånger - efter det blir de
vessapapper.

•

Att återvinna en aluminiumburk sparar lika mycket energi som behövs
för att hålla på en TV i två timmar – återvinn dina burkar så har du
sparat in så mycket energi som behövs för att kolla en hel film!

•

En glasflaska tar ungefär 1 000 000 år att brytas ned, tuggummi tar
ungefär 25 år och ett äppelskrutt ungefär en månad.

•

I Sverige återvinns varje år pappersförpackningar som motsvarar en
miljon träd.

•

Finland är bäst i världen på källsortering. Hela 90% av alla pantflaskor
återvinns, och i princip alla glasflaskor gör det också. Hurra!
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VARGUNGARNAS BIDRAG

Vargungarnas bidrag består av intervjuer om hösten och scouting – vad har
varit roligast, varför, och har de några önskemål inför våren?

Vi tycker att scouting är bra för
man lär sig saker. Vi önskar att
vi skulle ha knytis varannan
vecka för knytis är roligt. Knytis
är roligt för man får godis,
chips och popcorn och man kan
rita samtidigt.
- Matilda och Ellen

Vad har varit roligt?
Knytis, förstahjälp och världen:
smaker. För knytis är gott och
roligt
Önskemål?
Knytis varannan månad och
annors som vanligt. Vi skulle
också gå på utflykter i t.ex.
skogen eller staden.
Varför?
För första hjälp är roligt och
man lär sig saker. För att det är
roligt och intressant att smaka
på olika smaker
- Nadja och Vilina

Nadja och Vilina
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Vad har varit roligt?
Knytis var roligt. Knytis lite
oftare.
Varför?
För att man får slappa och man
får äta godis och sjunga.
Vad har varit roligt?

Önskemål?

Varför?

Scoutläger, spårning och
utelekar. Tomtetema på
scoutlägret.

Man får mycket chips och godis

- Astrid och Liv

Allting men speciellt knytis.

Önskemål?
Gå till skogen! Förläggning med
temat Halloween!
- Felizia och Isabella
Önskemål?
Knytis varannan månad och
mat från andra länder. Ha
spökkväll. Insektknytis. Gå med
scouterna och samla skräp ute.
Varför?
För att det är roligt att vi renar
naturen.
- Matsku och Sofia
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ÄVENTYRSCOUTERNAS BIDRAG

Äventyrsscouternas bidrag i den här Munkringen är bilder och ordspel
inspirerade av höstens Harry Potter -förläggning.
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MUNCCA-SCOUTERNAS FAVORITRECEPT

Tinnes tacogratäng
Tacogratäng, är superenkelt och gott att laga. Överraska din familj, dina vänner
eller dig själv med att bjuda på god mat. De som deltog i förläggningen på
Lärkans för några år sedan, har ätit denna gratäng, och då var den populär.
Tacogratäng (4-6 pers)
400 gram köttfärs
1 påse tacokrydda
(1 burk tomatkross eller 1 burk salsa)
1 ask färskost, naturell eller smaksatt t.ex. vitlök
2 dl crème fraiche
ost, riven
tortillachips
grönsaker, sallad, valfria enligt egen smak
Instruktioner:
1. Sätt ugnen på 200 -225 grader
2. Stek det malda köttet och tillsätt sedan påsen med tacokrydda och den
mängd vatten som står på påsen. Om du vill kan du nu hälla i tomatkross
eller salsa, då blir köttsåsen lite lösare. Låt puttra ett tag.
3. Blanda ihop färskosten och crèmefraichen till en jämn sås och bred ut den
jämt i en ugnsform.
4. Häll köttsåsen på färskosten i ugnsformen och rada tortillachipsen överst,
så att du lätt sticker in dem. Strö över riven ost.
5. Grädda i ugnen 10-15 min, eller tills osten fått färg.
6. Servera med valfria grönsaker och sallad, njut!
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