
Nykarleby forsfarare r.f. 
Hej! 
Hösten har startat bra. En ny patrull startade i centrum, så för tillfället har vi tre aktiva patruller.                  
Patrullerna har regelbunden verksamhet med möten och hajker. Det här skulle inte vara möjligt utan               
våra patrulledare som ställer upp och ordnar program i alla väder. Ett stort tack till er från oss i                   
kårstyrelsen. 

Vi säljer även i år julkalendrar. Varje scout bestämmer själv hur många kalendrar den vill sälja.                
Kalendern kostar 10 euro, varav kåren får 4,50. Pengarna stöder scoutverksamheten och kalendrarna             
i sig är mera av ett symboliskt tack för er donation. Kalendrarna ska säljas före julmarknaden den                 
30.11. Osålda kalendrar och kalenderpengar lämnas in till scouternas stånd på julmarknaden i             
Stjärnhallen. Se till att tydliggöra hur många kalendrar som sålts och vem som sålt dem. 

Vi deltar i julmarknaden vid Stjärnhallen 30.11. Vi tar tacksamt emot bakverk till försäljning.              
Lämna in bidragen till marknaden, gärna tidigt på dagen. Kontakta Jennie, 040 3559 261, om du                
behöver lämna på förhand.  

Inför julmarknaden ordnas en pysselkväll 13.11 för patrulledarna och andra pysselsugna. Vi            
pysslar lotterivinster och saker till försäljning i församlingshemmet kl. 18-20. Trevlig samvaro och             
något litet tilltugg utlovas. För patrulledarna ordnas också Hemliga resan 5.12. Vi startar kl 19 från                
torget mot okänd destination. Kläder efter väder rekommenderas, och det kommer att bjudas på något               
gott under kvällen, så meddela eventuella allergier eller specialdieter på förhand till Klara. 

Hösten avslutas med dubbningstillfälle på självständighetsdagen den 6.12. Vi samlas i           
Nykarleby kyrka kl 9:15 och deltar i gudstjänsten som börjar kl 10. Den inleds med               
dubbningsceremoni för våra nya scouter. Nya scouter betalar 10 € för höstterminen 2019,             
scouthalsduken och märket. Efter gudstjänsten har vi julfest i Nykarleby församlingshem. Det blir             
servering, märkesutdelning och ett kortare program. Till den är hela familjen, farmor och farfar              
välkomna! 

Kolla in hemsidan nykarlebyforsfarare.scout.fi. Där finns information om vad som händer i            
kåren och kontaktuppgifter till patrulledarna. Vi finns också på Facebook. På hemsidan, församlingens             
sida, och på kårens facebooksida kan bilder från verksamheten sättas ut. Meddela Jennie Sundström              
om du inte vill att bilder av dig eller ditt barn publiceras! Vi brukar i allmänhet försöka undvika att ta                    
bilder där barnens ansikten syns tydligt. 

För att scouter ska få delta på övernattningar (hajker, förläggningar, läger…) behöver vi ha              
vårdnadshavares tillstånd. Vi kommer att övergå till anmälning via medlemsregistret Kuksa. Det här             
kan kännas besvärligt i början, men i slutändan tror vi att det kommer att underlätta för oss allihopa.                  
Patrulledarna får mera info under hemliga resan. 

Najs 2020 är ett storläger som ordnas av Fissc 29.7-5.8.2020 vid Ahtela i Sagu (i Åboland). I                 
lägret deltar kårer från hela svenskfinland och program ordnas för alla åldersgrupper. Fisscs förra              
storläger Atlantis 2014 var riktigt roligt, och Nykarleby Forsfarare planerar att delta även den här               
gången. Vi uppmuntrar såklart alla scouter att delta, ett storläger är en oförglömlig upplevelse och ett                
bra tillfälle att få scoutkompisar också utanför kåren. Anmälningstiden är januari-mars och mer info              
kommer närmare det.  

Medlemsavgiften meddelar vi om senare i höst. Räkningen skickas per post. Genom att betala              
medlemsavgiften är du med i Finlands svenska scouter r.f. samt Finlands scouter SP-FS och får delta                
i deras evenemang. Du får tidningarna Scoutposten och Partio. Du är dessutom försäkrad under              
scoutevenemang, försäkringen är en andrahandsförsäkring. 

För att scoutverksamheten ska fungera behöver Nykarleby Forsfarare en styrelse. Vi välkomnar            
gärna nya styrelsemedlemmar; scouter, föräldrar eller någon annan intresserad. Man behöver inte ha             
scoutbakgrund, men åldersgränsen är 15 år. Styrelsen väljs på årsmötet i början av februari. 
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