
 Månadsmöte 

 FiSScFjäll 

 Sommarläger 

 Vu-lägret 

 

Imorgon, den 6.5, ordnas månadsmöte! 
Vi kan äntligen återgå till fysiska möten 
också för över 12-åringar. Det blir 
jätteroligt så ta med dina kompisar och 
kom med oss imorgon. 

 

 

I år ordnar Grankulla scoutkår ett 
sommarläger tillsammans med andra 
svenska kårer från Esbo. Dessa är 
Grankulla Scoutkår (Grani), Scoutkåren 
MuHö (MuHö), Södrik Stigfinnare (SöS) 
0ch Scoutkåren Tre Björkar (3B). 
Föräldrar är också varmt välkomna med 
på scoutlägret. Mer info finns i mejl som 
ni fått under förra veckan. 

 31.7-5.8 (för äventyrsscouter och 
äldre), 31.7-2.8 (för vargungar) 

 Kattilaniemi lägercentrum i Esbo.  

 30 euro för vargungar och 60 euro 
för äldre scouter 

 Via kuksa på 
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.as
px?Id=41371, senast 31.5. 

 

 

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 du känner 
dig ens lite sjuk eller sitter i karantän. 

Alla grupper har nu återgått till fysiska 
möten utomhus, hur det kommer att se 
ut för varje åldersgrupp har ni fått info 
om, så läs era mejl. Vi kommer också att 
ordna månadsmöten på normalt sett. 
Alla scouter äldre än 12 år ska ha mask 
på sig, ni får gärna ta med egna men det 
finns också på kåren. 

För vargungarnas del kommer vi försöka 
ordna fysiska möten i fortsättningen. 
Det kommer info om ifall de sker som 
ett möte med båda åldersgrupperna 
eller som två skilda möten (där årskurs 2 
och årskurs 3 har möten skilda tider) 
senast på söndag (11.4) i nästa 
veckocheck. 



På THL:s sidor kan ni läsa mera om vad 
restriktionerna säger. 

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

 

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. 

 

Det var allt för mig för denna gång. Kom 
ihåg att höra av er ifall några frågor 
uppstår. Hoppas att ni alla har haft en 
glada vappen och så hörs vi snart igen! 

Hälsningar My 

 


