
NYA PRESSUN   2/19 
6.2 Månadsmöte (äventyrsscouter 

och äldre) 

16-17.3 VU- och ÄVEförläggning 

8-16.6 Fisscfjäll (fissc:s evenemang, 

riktat åt spejare) 

4-10.8 Sommarläger 

(äventyrsscouter och äldre) 

4-6.8 Vargungeläger 

 

Månadsmöte 6.2 

Den 6 februari har vi månadsmöte 

med tema Thinking day! 

Traditionsenligt blir det pulkaåkning!  

Vi träffas utan för vinden kl.18.00 och 

går mot pulkabacken kl.18.05 (om 

man kommer sent ring mig, Cilla, 

0405151942). Klä dig i supervarma 

utekläder dvs. Utebyxor, mössa och 

vantar! Utöver det kan man ta en 

pulka eller peffis eller annat liknande 

man vill åka mer för snöiga backar 

med, tex kan man ta med en stor 

sopsäck, dom fungerar superbra som 

pulka! Bjuds också på något varmt 

och gott efteråt! 

Gamylkaffe 7.2 

Har du varit scout eller är det 

fortfarande? Som man brukar säga: en 

gång scout, alltid scout! Kom till 

Winden och blicka tillbaka på tiderna 

då du var aktiv i kåren! Sprid gärna 

ordet vidare till de du umgicks med 

då du var aktiv scout! Träffa andra 

gamyler, blicka tillbaka på tiderna då 

du var aktiv. Dessutom bjuds det på 

något smått att äta samt något att 

dricka. 

Välkomna! Vi ses på winden 7.2 

klockan 19 framåt. 

Vu&äve-förläggning 16-17.3 

16-17.3 är datumet alla vargungar och 

äventyrsscouter ska boka in i sin 

kalender. Då är det nämligen VU&äve-

förläggning med tem Peter Pan på 

lärkans i noux! På en förläggning 

sover man inomhus och har roligt 

program på dagarna. Mera info 

kommer senare, men man kan anmäla 

sig redan nu på 

http://bit.ly/ävevuförläggning19 

Kompisar som inte ännu är scouter är 

också välkomna. Alla med! 

Fisscfjäll 2019 

Fisscfjäll är ett läger som ordnas av 

fissc (Finlands Svenska Scouter), en 

takorganisation som också vår 

scoutkår är med i. Fisscfjäll är ett 

vandringsläger i Lappland för både 

erfarna vandrare och nybörjare. Det 

finns olika grupper som vandrar olika 

rutter så man behöver inte bekymra 

sig över att det blir för utmanade. 

Såhär säger vår egen Sofie som var på 

det senaste Fisscfjäll som ordnades: 

”Det var min första längre vandring 

och samtidigt ett av mina första 

fisscevenemang. Jag träffade många 

nya människor, vissa ända från 

österbotten, och det händer 

fortfarande att jag träffar människor 

jag känner igen därifrån. Dessutom är 

ju Lappland najs!” 

Läs mer på scout.fi/fisscfjall2019 

http://bit.ly/ävevuförläggning19


Vårmöte 11.2 
Du kommer väl ihåg vårmötet nästa 

vecka? Alla kårens medlemmar som är 

över 15 år har rösträtt och alla 

medlemmar har närvarorätt. Vi sätter 

igång måndag 11.2 klockan 18 på 

Winden (Södra Heikelvägen 5). Vi 

kommer bland annat att behandla 

bokslutet, verksamhetsberättelsen för 

2018 samt verksamhetsgranskarens 

och inventeringsmännens berättelser. 

Hört, sett och kanske också hänt 

 

Nu på veckoslutet var planen att det 

skulle vara vinterhajk, men på grund 

av lågt deltagarantal blev det istället 

en dagsutflykt! Alla deltagare hade 

väldigt roligt ute i snön. 

 

Fin uppslutning på föräldramötet! 

Vi hörs om en månad! 

Hälsningar informatören och 

resten av ledarna. 

 

Frågor om Kuksa, 

medlemskap, addressändringar och 

liknande 

Ta kontakt med kårsekreterare 

Jannica på 

jannica@grankullascoutkar.fi 

Frågor om vu- och äveförläggningen 

Ta kontakt med 

evenemangsansvariga Sofie eller 

Elin på 

sofie.savander@grankullascoutkar. 

fi 

elin.fierens@grankullascoutkar.fi 

Frågor om kåren och understöd 

Kårchef Vive på 

vive@grankullascoutkar.fi 

Frågor om vem du ska fråga, övriga 

saker som är på gång i kåren och 

annat smått och gott 

Informatör Carolina på 

carolina@grankullascoutkar.fi 

Om du är sen till månadsmötet 

Cilla på 040515194

 

 

mailto:carolina@grankullascoutkar.fi

