
 Månadsmöte (inställt) 

 Påsklov, inga möten 

 Månadsmöte 

 FiSScFjäll 

 Sommarläger 

 Vu-lägret 

 

Denna månads månadsmöte är intällt. 
Spejarna har inga möten de kommande 
veckorna och istället för månadsmöte 
har äventyrsscouterna vanligt möte på 
torsdag klockan 17.00-18.00. 

 

Här kommer lite info om hur de följande 
veckorna kommer att se ut inom 
scoutingen. Först vill vi påminna att inte 
delta i scoutmöten eller andra 
scoutrelaterade program ifall man 
känner sig sjuk eller sitter i karantän. 

De nya restriktionerna lyder att all 
hobbyverksamhet för barn över 12 år ska 
läggas på is. Det betyder att inga 
spejarmöten kommer att äga rum tills 
restriktionerna lättar. 

Eftersom restriktionerna säger att under 
hobbyverksamhet är tillåten för barn 
under 12 år, kommer äventyrsscouterna 
att kunna fortsätta med fysiska möten 
utomhus. Månadsmöten är dock 
inställda på grund av att 
spejarscouterna inte har fysiska möten, 
så äventyrsscouterna kommer att ha 
normala möten normala tider varje 
vecka. 

För vargungarnas del kommer det tyvärr 
inte att ordnas några fysiska möten 
under de följande veckorna eftersom 
flera av ledarna sitter i karantän inför 
studentskrivningarna. Vi tar mötespaus i 
ett par veckor och evaluerar situationen 
igen då. 

Det är synd att vi måste inhibera fysiska 
möten, men eftersom coronasituationen 
inte direkt blivit bättre, kan vi inte 
fortsätta med vår mötesverksamhet på 
samma sätt. Nedan finns en länk till 
THLs sidor där restriktionerna beskrivs 
närmare. 

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv 

 



Hälsningar från takorganisationen 
Finlands Svenska Scouter r.f. åt alla 
spejarscouter (födda 2008 eller tidigare): 

Välkommen på FiSScFjäll! FiSScFjäll 
ordnas alltså onsdag 9 – torsdag 
17.6.2021. Tid för resor är inberäknat.  

FiSScFjäll är ett vandringsläger i 
Lappland för alla spejarscouter i 
Svenskfinland födda 2008 eller tidigare, 
och för kompisdeltagare (dvs. ungdomar 
i samma ålder som inte ännu är scouter). 
Det är alltså lägret för dig som vill 
vandra och se Lappland.  

Vi kommer att inleda lägret vid Kåtan, de 
svenskspråkiga scouternas stockstuga 
som ligger i Muonio kommun, just söder 
om Pallasmassivet. Sedan beger vi oss 
iväg på en vandring i Pallasfjällen. Vi 
kommer att bära all utrustning, mat och 
tält som vi har med oss. Lägret kommer 
att delas upp i underläger, som vandrar 
längs egna rutter. Lägerledarna vandrar i 
underlägerna tillsammans med 
scouterna. 

Under lägret: 

● vandrar du i Pallasfjällen (800 möh) 

● får du också delta i annat äventyrligt 
program 

● lär du dig kocka din egen mat i 
vildmarksförhållanden 

● får du njuta av fina utsikter i fjällen 

● får du bekanta dig med Kåtan 

● får du träffa ungdomar från hela 
svenskfinland 

Anmälningen till FiSScFjäll öppnar 
senast 1.3.2021. Anmäl dig senast 
31.3.2021. Anmälningen sker 
elektroniskt, och blanketten hittar du via 

scout.fi/fisscfjall. Via länken hittar du 
även mera information om lägret. 

 

MuHö, SÖS, Grani och tre björkar ordnar 
läger tillsammans i sommar! Lägret 
kommer att ordnas i Noux på 
Kattilaniemi lägercentrum: 

Reservera datumet redan nu: 31.7-5.8 

Vu-lägret: 31.7-2.8 

Ifall coronasituationen kräver det 
kommer lägret att förkortas eller ändras 
till dagsläger, exaktare information 
kommer närmare lägret. 

Anmälningslänken till lägret kommer att 
komma i slutet av april eller början av 
maj. 

 



Visste du att Grankulla Scoutkår också 
har en WhatsApp-grupp? Där kommer 
påminnelser om aktuella saker som är 
på gång i kåren. Där kommer varje 
söndag att skickas ut en veckocheck för 
inkommande vecka – specialmöten, 
anmälningsdeadline och evenemang. 

I gruppen kommer ingen info som inte 
kommit annanstans ifrån – den fungerar 
främst som en påminnelse. Gruppen har 
sådana inställningar att endast ett fåtal 
ledare kan skicka inlägg i den gruppen – 
de som är med i gruppen kan alltså inte 
svara direkt på meddelanden. Detta för 
att undvika onödiga meddelanden. I 
gruppen kommer det ett meddelande i 
veckan (eller eventuellt två). Om man 
har en kommentar eller fråga kan man 
bra skicka ett privat meddelande. 

Om du är intresserad av att komma med, 
skriv då ett meddelande till mig, My, på 
WhatsApp (0442913711) där du säger att 
du vill komma med. Gruppen är främst 
ämnad till föräldrar men scouter som vill 
ha mera koll på vad som är på gång i 
kåren är också välkomna med. 

 

Ha en bra fortsättning på månaden och 
håll er friska. Ta hand om er och så hörs 
vi snart! 

Hälsningar My och resten av ledarna 

 

 


