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FAMILJESCOUTERNA

Den här hösten har vi haft en aktiv familjescoutgrupp med 
7 familjer. Vi har haft möten i scoutlyan och hunnit med flera 
utfärder. På mötena i scoutlyan har vi pysslat, snickrat och bakat. 
Utfärder har vi gjort både i närområdet kring scoutlyan och längre 
bort till Nybondas naturstig och Naturhistoriska muséet inne i 
centrum.

På kårens höstförlägging hade familjescouterna eget program 
under lördagen med bland annat matlagning över öppen eld. 
Några av familjescouterna stannade kvar på förläggningen och 
åkte hem först på söndagen med resten av scouterna.

Familjescouting är verksamhet riktad för barn under skolådern 
tillsammans med sin förälder (går bra med faster också). Gruppen 
träffas med ungefär tre veckors mellanrum, varannan gång på 
tisdagkväll och varannan gång på en söndags eftermiddag.

Vårterminens program hittas inom kort på kårens hemsidor.

      - Carina, Familjescoutledare





HeSS Explochill 

Explochill var ett evenemang planerat av explorersscouter och 
staben för evenemanget var uppgjort av roversscouter. Meningen 
för evenemanget var att man skulle kunna koppla av och 
chilla med tidigare vänner och få nya. Det var på Lärkans
under hösten. Bland programmet fanns bland annat kortspel, 
roliga lekar och filmkväll.

         - Alvin, Explorerscout



STYRELSE 2023
Kårchef: Malou Somppi
Vice kårchef: Jenina Nyström
Programchef: Gustaf Lehto
Uppdragschef: Jenina Nyström
Sekreterare: Victor Spiby
Ekonom: Tony Ahlgrén 
Materialförvaltare: Alvin Heinsalmi
Kommunikationsansvarig: Molly Weckman



ROVERCHILLDAG

Scouting är inte bara att laga mat på trangia och lära sig knopar. Ibland 
ingår massage och god lunch i programmet. Detta året har kåren fått 
understöd av generösa bidragsgivare så att vi kan satsa på att ordna lite 
finare upplevelser för de olika åldersgrupperna. Roverscouterna bestämde 
sig för att gå på lunch och massage. 

Alla roverscouter hade möjlighet att anmäla sig och visa intresse och sedan 
valde de tillsammans med de som ville komma vad de skulle hitta på för 
avslappnande. Temat var just avslappning så att vi skall fortsätta orka med 
våra uppdrag och var aktiva scouter. De andra åldersgrupperna valde att 
bl.a. fara till Rush och Korkee för att göra någoting lite extra speciellt. 

          - Molly, Roverscout





Vargungarna
Denna höst har alla vargungar haft sina 
möten på måndagar, treornas flock från 
kl 17 och de yngre från kl 18, med en 
halvtimme gemensamma lekar ute. Förutom 
”Välkommen” har vi gjort spåren ”Hobby”, 
”Kocken”, ”Förstahjälp”, ”Naturkännaren” 
och ”Insamlaren”. Det har varit skönt med 
den nya rymliga Scoutlyan, där vi bl.a. 
har kunnat kocka i köket. Utetiden har vi 
mest lekt på gården, men också undersökt 
Rutiån och gått på mörkerorientering i 
närterrängen. Utfärderna har varit en viktig 
del av programmet.

I september var vi på cykelfärd till 
Månsasparken där vi bl.a. besökte en 
gravgård för husdjur, besteg ett berg 
(utan cyklar) och hittade två geocacher. 
Vägkostpausen var förstås viktig.

I början av oktober åkte vi tåg 
till Veckal station och vandrade 
sedan till vindskyddet i Petikko 
där vi grillade korv mm. På 
vägen hittade vi ett 3 meter 
högt flyttblock att kliva upp 
på. Höstens ”ruska” syntes i 
naturen.



I skrivande stund återstår bara julfesten där de äldre vargungarna har
ett program med Lucia och tomtar, och de yngre visar charader.

Sista söndagen i oktober var  
Gammelstadsviken vårt mål. 
Patrullvis orienterade vi via 6 
kontroller över breda spångar till 
Fårholmens fågeltorn där vi åt 
vägkost. Sedan fortsatte vi över 
lösa våta plankor till Granholm där 
vi tände trangior, kokade kakao och 
grillade marshmallows till smores. 

I november var det både 
försäljning av adventskalendrar 
i Kaari och sedan kårens Höstis 
i Tusby. De två nätterna sov vi 
inne. Också kvällarnas roliga 
lägerbål hölls inne, men på 
dagarna var vi mest ute. På 
lördagen var det patrullrådig- 
hetstävling med bl.a. en 
spännande hinderbana. På 
söndagen hade första snön 
kommit och vi klättrade upp på 
”Mount Everest”.



HeSS SLÖHÖ
Ett veckoslut i november ordnade 
Helsingfors Svenska Scouter rf. 
(HeSS) evenemanget Slöhö - ett 
“slött löhö” veckoslut för alla 
roverscouter och ledare på Lärkans 
scoutstuga i Noux, där idén var att få 
slappa och möta andra scoutledare. 
Senast evenemanget ordnades var 
åren 2012 och 2013, så nu var det 
dags igen. HeSS’ styrelse tyckte det 
behövdes en ledarrekreation och 
då föddes idén att ordna Slöhö 
på nytt efter flera års paus, men 
med lite nyare program. I staben 
för Slöhö var Gustaf Lehto och 
Kenneth Mattila, båda från vår 
kår och Tony Pohjolainen från 
Seaboys. Tillsammans med HeSS 
verksamhetsledare Eva Björkestam, 
funderade vi under hösten vad 

som skulle vara roligt program och 
allt från ståuppkomik till badbalja 
diskuterades, men vi kom fram till 
att det skulle bli för invecklat. Att få 
upp en badbalja för Lärkans backe, 
runt husknuten på stugan och 
fylld med vatten, som ännu skulle 
värmas, blev en omöjlig gåta att 
lösa. Då kom Tony på den briljanta 
idén att ett bollhav säkert skulle 
uppskattas. Sagt och gjort, vi hyrde 
ett bollhav som kunde fungera 
som pool och så skulle vi servera 
drinkar från en mocktailbar, äta 
gott, slappa och se på film. Vi 
planerade programmet så att den 
som ville kunde åka hem med sista 
bussen från Noux på lördag kväll.



Gustaf kom redan till Lärkans för 
att ställa i ordning medan Kenneth 
och Tony hämtade bollhavet på 
lördagen. Programmet körde igång 
på lördag kl. 12 med konstruktions- 
uppgifter, där deltagarna i patruller 
skulle bygga varsin varmlufts-
ballong av kräppapper, 
aluminiumfolie och ståltråd. Sedan 
skulle de  bygga statyer av ostbågar. 
Resultatet blev fina skapelser, 
trots att alla varmluftsballonger 
brann upp då skulle testas. Efter 
konstruktionsuppgifterna fick 
deltagarna laga mat på trangia 
och när den jobbiga ute-delen av 
evenemanget var avklarad, fick alla 
förflytta sig inomhus för att avnjuta 
drinkar vid poolen, spela Mario kart 
och äta tortilla. 

Bastun var varm för alla som ville gå 
och bada. Vi sov på madrasser runt 
om på Lärkans var än vi ville och 
på söndag var det frukost, packning 
och avfärd. Det var ett projekt i sig 
att packa ihop bollhavet men vi 
fick det med oss och alla bollar och 
kunde returnera det.

Det var ett lyckat evenemang som 
utvecklas vidare kommande år 
för ledare att komma och träffa 
varandra och bara få slappa!

       
 - Kenneth Mattila , Ledare 



Äventyrsscouterna
Under hösten har äventyrsscouterna haft veckovisa möten med olika 
program som första hjälpen, laga pizza, pyssla, lekar, tävlingar, tema 
Östersjön mm. Vi har även haft två mycket roliga utfärder. Den första var 
en cykelutfärd till Tomtbacka djurgård där vi såg på djuren och lagade mat 
på trangia. Den andra utfärden var till Rush där vi hoppade i en timme och 
sedan åkte till kårlokalen för att laga tortilla. 

Under hösten har vi även hållit på med ett märke som heter hantverkaren 
vilket betyder att vi har övat och lärt oss nya hantverk. Vi har bl.a. tovat, 
broderat och gjort apnävar av rep. Oftast har vi bara kommit till mötet med 
material eller teknik som vi skall öva på och sedan får barnen vara kreativa 
med vad de själva t.ex. vill tova. Då övar vi oss på hantverk samtidigt som 
de får öva på att vara kreativa och bestämma själv vad som är på deras 
egna nivå. 

        - Molly, Äventyrsscoutsledare 





WAGGGS 

Genom Finlands Scouter hör vi till World Association of Girl Guides and 
Girls Scouts (WAGGGS). WAGGGS är flickscouternas världsförbund, 
och ordnar seminarier och utbildningar i hela världen för sina 
medlemmar som också kårens medlemmar kan delta i. Kårens första 
kårchef Aina Wilskman deltog även i WAGGGS beslutsfattande på 
1930-talet.
Mera info: wagggs.org



WAGGGS WOSM 

Genom Finlands Scouter hör vi till World Organization of the Scout 
Movement (WOSM). WOSM är scouternas världsförbund, som ordnar 
seminarier, utbildningar och läger i hela världen som också kårens 
medlemmar kan delta i.

Mera info: scout.org



SPEJARSCOUTERNA
Den här hösten skulle vi ha 11 
spejarscouter i gruppen och jag 
blev tillfrågad om jag kunde ställa 
upp och hjälpa Tom och Alvin som 
spejascoutledare. Själv har jag inte 
varit aktiv i kåren på dryga 15 år, 
och tänkte att det kunde vara roligt 
att vara med igen. 

Den 25.8 var jag då på mitt första 
scoutmöte igen. Det var roligt att 
vara med om ett scoutmöte och 
att lära känna spejarscouterna. Jag 
var mycket imponerad av den nya 
kårlokalen bredvid skolan. 

Utrymmet är stort med flera rum och 
ett eget kök. Dessutom har vi hela 
skolgården till vårt förfogande för 
uteprogram. Tyvärr har vi inte haft 
så många spejarscouter på mötena 
som vi hade hoppats på.

Vi har som mest varit 3 spejarscouter 
och 3 ledare på plats. Tack vare den 
lilla gruppstorleken lärde jag mig 
snabbt känna våra fina spejarscouter 
och vi har haft en fin gemenskap i 
gruppen.

Den här hösten har spejarna gjort 
kreativitetsetappen. Vi har funderat 
på spejarscoutens ideal och spejarna 
har fått öva på ledaskap genom att 
leda olika uppgifter. Alla tre klarade 
ledarskapet fint! Spejarscouterna 
gjorde också en reklamvideo för 
scouting i vår kår. Ledarna filmade 
vid olika scoutmöten och ute i 
närmiljön och i slutet av terminen 
klippte spejarscouterna ihop allt till 
en fin reklamfilm som sedan visades 
på kårens julfest. Vi har skickliga 
filmskapare i vår grupp! 

Under hösten har vi varit både ute 
och inne. Vi har sökt geocachar och 
orienterat. I november vandrade vi 
till grillplatsen vid Rutiån och övade 
att göra upp eld. När elden sedan 
falnade grillade vi korv och till det 
fick vi varm glögg. Mums! 

Till höjdpunkterna på terminen hör 
de två utfärderna vi gjorde. Den 
ena till Korkee i Svedängen, där 
spejarscouterna fick svinga sig från 
den ena plattformen till den andra, 
högt uppe i luften. Den andra utfärden 
gick till flygmuséet nära flygfältet. 
Där såg vi många olika flygplan och 
fick fin guidning av Tom, som visste 
mycket om flygplanen vi såg. Där 
fick spejarscouterna också öva att 
köra ett flygplan i en flygsimulator. 



Tack vare den lilla gruppstorleken 
har vi haft den här hösten, kunde 
spejarscouterna öva sig på att använda 
borr och skruvmejsel. Med ledarnas 
hjälp byggde spejarscouterna ihop 
bord och hyllor för att göra vår 
kårlokal ännu finare. Det andra 
som den lilla gruppstorleken 
möjliggjorde var användandet av 
köket. Spejarscouterna bakade 
semlor och chokladbollar under 
ett möte och strax före jul bakade 
vi pepparkakor som vi dekorerade 
med kristyr. I december pysslade 
spejarna väldigt fina julkort.

Spejarscouternas hösttermin 
avslutades med kårens julfest 
den 14.12. Det var en fin julfest 
som lotsades av två skickliga 
konferencierer. Alla grupper bidrog 
med program och stämningen var 
god. På julfesten fick scouterna 
de programmärken de utfört 
under terminen och duktiga 
kalendersförsäljare tackades. 
Alla gruppledare fick ett fint tack 
och dessutom fick några ledare 
förtjänsttecken. Ett stort grattis 
till alla som fick en utmärkelse! 
Julfesten avslutades med goda 
nybakta lussekatter, pepparkakor, 
glögg, saft och kaffe. 

Tack för den här hösten, det har 
varit roligt att vara med i scouterna 
igen!

- Emma, Spejarscoutsledare



FISSCAKADEMIN

Vartannat år ordnar Finlands 
Svenska Scouter evenemanget 
FiSScAkademin i samband med 
förbundets höstmöte. I år var vi två 
ivriga ledare från kåren som deltog. 
Vi fick åka tillsammans med de 
andra roverscouterna och ledarna 
från huvudstadsregionen i den 
gemensamma busstransporten till 
och från Vörå, vilket alltid är väldigt 
roligt och ett bra sätt att lära känna 
nya människor eller tala med gamla 
bekanta. 
Övernattningen skedde på Norrvalla 
som hade finare sovrum än vissa 
andra ställen man fått sova på under 
scoutevenemang. Under lördagen 
fick vi ta del av olika föreläsningar 
och workshoppar för att utveckla 
vårt ledarskap. De var riktigt lyckade 
i år, de hade bjudit in bra talare 
som kom med nya infallsvinklar på 
bekanta utmaningar. Mellan varven 
fick vi förstås ta del av god mat samt 
diskutera med gamla och nya 
scoutvänner om allt mellan himmel 
och jord, t.ex. kom vi tillsammans 
med Munccaflickornas representant 
fram till att Gamlas definitivt är en 
bättre stadsdel än Munksnäs.

Under söndagen var det dags för 
FiSSc och FSFSF höstmöten. Vi 
valde ny scoutchef och två vice 
scoutchefer, godkände budget och 
verksamhetsplaner samt Kåtans 
långtidsplan, valde nya scoutråd 
och vice scoutråd, och återvalde 
inventeringsmän. 

Mera diskussion blev det då 
styrelsen inte blev komplett, så det 
blev tyvärr ett extra medlemsmöte 
i Helsingfors i december för att 
ordna kompletteringsval. Mest 
passionerad blev diskussionen 
då mötet skulle formulera ett 
utlåtande om hållbar utveckling 
inom FiSSc. Alla var överens om 
att hållbar utveckling är viktigt och 
att förbundet måste vidta konkreta 
åtgärder för att visa exempel åt andra 
och minska på den klimatångest som 
våra medlemmar enligt ungdoms- 
barometern har, men när det kom 
till konkretin gick åsikterna starkt 
isär. Utan att referera hela den 
långa debatten så kan vi konstatera 
att föreningsdemokratin är stark 
inom scoutrörelsen och att allas 
åsikter blev hörda innan vi fick rösta 
några varv för att komma fram till 
en gemensam ståndpunkt.



FiSSc & FSFSF styrelse 2023

Scoutchef Laura Nieminen-Eriksson (Kyrkslätt Scouter)
Vice scoutchef Matilda Wenman (Spanarna)
Vice scoutchef Didrik Lundsten (St. Simons Sjöfarare)

Petra Lapela (Åbo Vildar)
Alma Lüttge (Vasa Korsfarare & Sailors)
Laura Oksanen (KFUM:s Scouter Kamraterna)  
Joonatan Penttinen (Wasa Fyrvaktare) 
Vilja Vihervuori (KFUM:s Scouter Kamraterna) 
Maja Löfgren (Stormfågeln) [vald på extra medlemsmöte]

I framtiden kommer alla FiSSc veckoslutskurser och -evenemang att 
servera vegetarisk kost åt alla, medan FiSSc läger och seglatser kommer 
att öka på mängden vegetariskt. Alla scoutkårer bestämmer såklart över 
sin egen verksamhet själva.

Fast jag personligen själv föredrar Rover- och ledardagarna kan jag ändå 
rekommendera FiSScAkademin åt alla kårens vuxna, det är ett välordnat 
evenemang med tankeväckande workshoppar, bra talare, och ett bra ställe 
att utbyta tankar och idéer med gamla och nya scoutvänner från andra 
kårer runtom i svenskfinland. Förbundenas höstmöten är också någonting 
jag rekommenderar åt alla som är intresserade av demokrati och påverkan, 
och om just du inte själv kan delta så lönar det sig att vara i kontakt med de 
från kåren som är på väg så att de kan framföra även dina åsikter på mötet.

           - Victor, Ledare

Bild: Kate Lönnberg



Kalenderförsäljning i Kaari

Den 11 och 12 November var vi i vanlig ordning i Kaari och sålde 
adventskalendrar. Detta året fick vi en annan plats än var vi vanligtvis 
brukar stå men den nya platsen var riktigt bra ändå. Tidigare år har vi 
även sålt i 24 timmar i sträck men vi valde att detta året istället sälja ca 
8 timmar båda dagarna. Vargungarna och äventyrsscouterna var båda 
dagarna på plats och sålde duktigt. Spejare och äldre fick komma och 
sälja när de ville. Säljande gick i år igen mycket bra och fast vi var på 
plats mycket färre timmar så sålde vi ungefär lika mycket som tidigare 
år. 

          - Molly, Roverscout





HÖSTIS
I år var kidnappade Bobo (kårens mjukis maskot) höstförläggningens 
tema, jätteroligt ju! Förläggningens längd var igen ett veckoslut, 
vilket låter lite kort men är just perfekt för en höstförläggning. 
Under förläggningen fick vi njuta av varandras sällskap och 
utmana oss själva i patrullråddet. Förläggningen var, som alltid, 
en underbar upplevelse där man fick många nya minnen.

- Stella, Roverscout





Y-SCOUTS 
LEDARSEMINARIUM

Sista veckoslutet i november åkte 
jag och Victor till Jyväskylä för att 
delta i Y-Scouts ledarseminarium. 
Vi tog tåget dit på fredagmorgon, 
vilket ledde till att vi hade lite tid 
att turista omkring i Jyväskylä. Vi 
gick och tittade på universitetet, 
som är designat av Alvar Aalto, och 
så klättrade vi upp på Jyväskyläs 
utsiktsplats. På kvällen fick vi 
sedan skjuts med en lokal scout 
till stugan där vi skulle tillbringa 
helgen tillsammans med scouter 
från runt hela Finland. Vi hade 
deltagare från 6 olika kårer, varav 5 
var finskspråkiga kårer. Veckoslutet 
innebar alltså en hel del vänskap 
över gränserna, något som jag själv 
tycker att är kanske det bästa med 
Y-Scouts-samarbetet.

På fredagen åt vi bara kvällsbit och 
lekte några "tutustumisleikkin", 
men på lördag började själva 
seminariet. På morgonen har man 
5 minuter på sig efter väckning att 
infinna sig, helst påklädd, ute på 
gården för flagghissning. Först efter 
det blir det frukost.

Efter frukosten hade vi en workshop 
om tack-kultur i scoutkåren som 
drogs av  scoutkåren Reippaat 
Pojat, som också var värdar för hela 
evenemanget. Vi fick många nyttiga 
tips av det hur andra kårer sköter 
sitt tackande och så fick vi också 
dela med oss av hur vi gör i kåren.

Lunchen lagades av oss deltagare 
i form av en intensiv kokkisota-
tävling, där mitt lag naturligtvis vann 
med vår utsökta skogspyttipanna. 
Victors lag fick bonuspoäng för att 
de inkluderade Y-Scouts logon som 
prydnad i sin mat, men det räckte 
inte för att vinna över vår patrull 
"Kniffel-knaffel". Efter lunch kom 
en av YMCA Finlands anställda 
och berättade för oss om "YMCA 
peacemakers", deras projekt för 
unga vuxna. Projektet hade många 
intressanta aspekter och hade gjort 
många intressanta resor till deras 
olika samarbetsmål. Som tips så kan 
vem som helst gå med i Peacemakers 
och jobba för fred och mänskliga 
rättigheter i ett roligt sällskap.



Som vanligt inkluderade helgen 
inspirerande idéer att ta hem till 
den egna kåren, nya bekantskaper 
från de finska scoutkårerna och 
intressant och roligt program på 
plats. Fiilisen var på topp helt som 
förra året, och motivationen skjuter 
i höjden då man sitter i skogen med 
totala främlingar och ser passionen 
för den här lite knäppa hobbyn 
lysa i ögonen på alla deltagare. 
Jag ser redan framemot nästa 
ledarseminarium, som faktiskt vår 
kår ordnar i januari 2024! Det är 
en stund dit, så som tur finns det 
annat Y-Scoutsrelaterat man kan 
göra innan det. Jag kan till exempel 
varmt rekommendera att delta i 
ESG seminariet i Ungern i augusti, 
eller att komma på Ledareldarna på 
Y-Scoutsträffen. Vi ses där!

   - Malou, Roverscout

Resten av dagen umgicks vi mer 
fritt. Man kunde till exempel spela 
spel, gå i bastun, upptäcka naturen 
intill eller bara gå och ta en tupplur, 
vilket jag gjorde eftersom jag sovit 
dåligt på natten (jag rekommenderar 
inte att ta en sommarsovsäck och 
glömma yllestrumporna om du 
åker till en veduppvärmd stuga i 
november!).

På söndagen hade vi Y-Scouts 
samarbetets medlemsmöte, där 
Hanna från scoutkåren Pohjan 
Veikot blev avtackad för 5 år 
av ordförandeskap i Y-Scouts 
arbetsgrupp. Som tur är det vår egen 
Victor som tar över efter Hanna, så 
samarbetet är fortfarande i goda 
händer. På mötet presenterade 
Victor också svaren på enkäten 
som skickats ut till kårerna, och 
resultaten var tydliga: samarbetet 
önskas fortsätta som hittills, hurra!



SCOUTBASAREN

HeSS julbasar var verkligen en mysig 
start på juletiden i år, med allt vad 
den som vanligt innebär. Vår egna 
kår samt grannkårerna hade extra 
fina bord i år och vi var riktigt stolta 
över våra produkter också. Kåren 
sålde tvålar i fyra olika dofter, vridna 
ljus samt wc-tvättbollar. Det var 
inte riktigt så mycket besökare på 
plats som det brukar men det var 
nog som vanligt hög stämning och 
man fick definitivt den där Balders-
basarkänslan då man kände dofterna 
av grillkorven och våfflorna, hörde 
glada människoprat och -skratt samt 
såg hur barn och vuxna alla hittade 
något för sig.
  - Jenina, Basar ansvarig





EXPLORESCOUTERNA

Under hösten har explorerscouterna haft möte varannan vecka. Vi 
har bland annat gjort pepparkakor, grilla korv och marshmallows, 
lärt oss att planera ett bra evenemang och vad man måste tänka 
på m.m. 

Vi har också haft en övernattning i kårlokalen var vi spela olika 
spel och titta på film. HeSS ordnade också ett explorerchill som 
några av explona var på. Som explorerscout får man också delta i 
Rovex som är ett patrullrådd med okänd sovplats. 

Det är roligt att vara explo för man får vara med och planera sina 
egna möten och hålla dom och det är ganska fritt vad vi gör och 
alla människor är också roliga. Man får också hjälpa till mycket 
mer med viktigare saker desto äldre man blir och man kan också 
vara med i styrelsen om man vill. Man får också påverka mycket 
mer. 

        - Nelly, Explorersccout





ROVEX

Rovex XIII ordnades den 9.12 med temat lycka och olycka. Evenemanget 
var riktat till rover- och explorerscouter och innebar en rolig spårning 
med kluriga kontroller. Kontrollerna testar deltagarnas kunnande om 
grundläggande viktiga händelser genom tiden som råkade ske just på 
samma datum som Rovex ordnas. Syftet är ändå inte bara att testa 
vem vet och kan mest utan att ha det roligt och utmana deltagare att 
hitta på kreativa lösningar och förklaringar till uppgifterna.

Den här gångens Rovex började på kårlokalen med ett pussel med en 
bild av lotteribollar. Den snabbaste patrullen fick börja hitta följande 
kontroll på bas av ett tips de fick av kontrollanten. Under spårningen 
fick patrullerma testa sina kunskaper på Alias, historia, första hjälp 
på legogubbar och pulkaåkning. Det hemliga målet var den här 
gången ett egnahemshus i Magnuskärr. Till den bästa patrullen gavs 
högtidligt det häftiga vandringspriset. Under kvällens lopp lagade vi 
pizza tillsammans, spelade brädspel och kollade film.

Vi ses på nästa Rovex!
- Masa, Ledare





JULFEST

Årets sista program var förstås julfesten. Förberedelserna var många 
men med ett bra sammarbete blev det en fantastisk julfest. De olika 
åldersgrupperna ordnade sitt egna program som de skulle uppträda 
med. Två explorerscouter fick förbereda tal som programledare för hela 
festen. Några ledare höll även på att baka i flera timmar för att få 
bjudningnen färdig till festen. Det bakades pepparkakor och lussebullar 
som serverades med glögg.

Sedan var det dags för själva festen. Vargungarna hade program med 
Lucia och tomtar samt charader. Äventyrsscouterna hade pantomim 
med vintrigt tema medan spejarscouterna visade reklamvideon de gjort 
under sina möten. Våra yngsta familjescouter sjöng några sånger för oss. 
Mellan de olika fina uppträdandena så delades det ut utmärkelsetecken, 
tackpinsar, märken och priser för adventskalenderförsäljningen.

         - Molly, Roverscout





UTMÄRKELSETECKEN

På höstis hade vi äran att dela ut två utmärkelsetecken åt våra 
fantastiska ledare! 

Victor fick Y-Scouts förtjänstmedalj i brons för stora och 
värdefulla insatser som främjar vårt givande samarbete med de 
andra Y-Scouts kårerna i Finland.

Kenneth fick FS förtjänstmedalj i brons för en långvarig och 
givande insats och engagemang för kåren, HeSS och FiSSc!



På julfesten fick vi också dela ut 
FS Polstjärnespänne åt vår 
fantastiska ledare Pippi. 
Polstjärnespännet är ett ideologiskt 
tecken som delas ut åt en scoutledare 
som tagit sig an scoutingens 
värderingar, samt åstadkommit 
utveckling och engagemang för 
scoutverksamheten hos övriga 
scouter.  Pippi har gjort precis detta 
genom att vara ödmjuk och flitig, 
samt förbundit sig till scoutingens 
värderingar även i sitt privatliv.

På julfesten fick vi dela ut FiSSc 
tacksamhetstecken av tredje klass 
åt vår super ledare Santeri. Han 
undviker aldrig en utmaning eller 
springer iväg från ett äventyr. Vi 
vill tacka Santeri för att du sprider 
gott humör kring dig, inspirerar 
dina ledarkolleger och för att du är 
en trygg närvaro för vargungarna 
du leder. Du tar modigt ansvar för 
såväl små som stora saker, och 
sköter mycket väl de uppdrag du 
tar emot. 



VÅRENS PROGRAM

17-20.2 Sportis

22.2 Thinking day ledarrekareation

5.3 Vårseminariumdag 

9.3 Kårens vårmöte 

18.3 LAN-Party

22.4(-23.4) Ledarvandring

23.4 Sankt göransdagsutfärd 

22.5 Kårens vårfest

16-18.6 Vargungeläger 

30.6-9.7 Vandring

1-12.8 Världsscoutjamboree i Korea

11-23.8 Kårens Ungernresa 


