
Helsingfors KFUK/M Scouter 

 

Vargungarna hösten 2019  

 

Möten i Scoutkällaren, Kantelev. 13 

   kl 14 – 15.30  (Flockvargar?)  
  och kl 15 – 16.30 (Skogsvargar?) 

Scouthalsduk på – de som har fått en ! 
 

16.8. Terminsstart 

23.8. ”Grattis” och ”Tack”  Vi gör kort mm som du får ta med dig hem.  

30.8. Tänk vad vi kan: Av burkar och lock kan man göra bilar mm 

Anmäl till utfärden!  (Inte möte 6.9.) 
Utfärd söndagen den 8 september till Rönnskär Samling kl. 10.20 vid Gamlas 

station. Vi tar I-tåg till stan kl. 10.24, fortsätter med spårvagn 3 till Havshamnen och åker kl. 
11.30 med båt ut till Rönnskär. Vi är tillbaka till Gamlas kl. 16.21. 
Program: Upptäcktsfärd på stranden och i skogen, vägkost vid grillplats, lekar. De nya får 
scouthalsduk. 
Ta med: Kläder enligt väder, egen vägkost (t.ex. smörgåsar och något att grilla), 
scouthalsduk, vatten eller saft till dricka, 4€ för båtresan. 
Vi hoppas få några föräldrar med!  Anmäl via Kuksa senast 30.8. 
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=29411   

13.9. Synvillor 

20.9. Fingerfärdigheter 

27.9. Ljus Anmäl till utfärden! 

(Inte möte 4.10.) 
Utfärd lördagen den 5 oktober till Luk  Märken för Hobbyspåret 

Närmare info senare. Vi hoppas igen få några föräldrar med. 

11.10. Små sår  Anmäl till Höstis!  (Inte möte under Höstlovet 18.10.) 

25.10. Hjälp & tröst 

1-3.11.Höstis i Meriharju Hela kåren har program från fredag kväll till 

söndag eftermiddag. Månne Harry Potter finns i den stora gamla villan? 

Närmare info senare, men försök reservera Allhelgonahelgen. 

8.11. Katastrof? 

15.11. Vi säljer scouternas adventskalendrar i Kaari! Närmare senare. 
(Inte möte 22.11.) 
Utfärd lördagen den 23 november: Blir det Kiasma, Ode och Vintti? 

Eller SeaLife? Barnens stad? Heureka? Teatermuseet? Eller vad? 

29.11. Vi övar vårt julfestprogram 

Scoutbasar i Balders lokal lördag 30.11: Kom och köp vid kårens bord! 

Kårens julfest tisdag 10.12 i Kårböle skola Hela familjen välkommen med!  

Fredag 13.12 får alla vargungar som vill utklädda till tomtar gå med i 

riktiga luciatåget (Domkyrkans trappa mm). Ledare kommer med. Närmare senare. 
 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=29411

