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16-17.3 VU& ÄVEförläggning med 

temat Peter Pan 

6.3 Månadsmöte Kottelikott 

28.4 Tävling för vu:n och även 

8-16.6 Fisscfjäll (fissc:s evenemang 

riktat åt spejare) 

 

Peter pan-förläggning 16-17.3 

Sista anmälningsdagen för 

förläggningen kom och gick och nästa 

veckoslut är det dags för ett helt gäng 

scouter och ledare att ta sig ut i 

skogen! Vi ledare är supertaggade på 

förläggning och vi hoppas att 

deltagarna också är det. Ett mejl med 

mera info har skickats ut till de 

anmälda, så redan nu kan man börja 

fundera på packningen och köpa 

snacks! 

 

Tävling för vu:n och även 28.4 

En tävling för vargungar och 

äventyrsscouter ordnas den 28 april i 

samarbete med kårteamet. Tävlingen 

tar plats i Esbo och det är en 

dagstävling. Vad går tävlingen ut på 

då? Den är uppbyggd ungefär som ett 

p-rådd, du ska alltså tillsammans med 

en grupp kompisar visa vad du lärt dig 

på mötena och klara av scoutiga 

uppgifter så bra som möjligt! Tryck en 

kompis i ärmen och kom med – 

anmälan har redan öppnat på 

https://kuksa.partio.fi/kotisivut/tilaisu

us_ilmoittaudu.aspx?Id=26102 

 

Månadsmöte kottelikott 6.3 

Den 6.3 klockan 18-19.30 är det 

återigen dags för månadsmöte, denna 

månad med temat kottelikott! Vissa 

vet vad det innebär, andra inte, men 

en sak kan alla hålla med om: detta 

vill man inte missa! Ta på varma 

kläder, vi är utomhus hela mötet. 

 

Sett, hört och kanske också hänt 

Melina, Jannica och Vive har deltagit i 

finlandsmästerskapet i scout-fm och 

blev fjärde i sin serie! Så här beskriver 

de upplevelsen med tre ord: 

Vive: Ett annorlunda p-rådd 

Jannica: Nästa fm, anyone? 

Melina: tung, kall och rolig 
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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 

Frågor om månadsmötet 

Cilla på 040515194 och 

cecilia.hansson@grankullascoutkar.fi 
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