VÄLKOMMEN MED PÅ
LOVISA PURSUIT!
Kuggom traditionscentrum, Lovisa

Sväng på bladet och bekanta dig med

SCOUT.FI/LOVISAPURSUIT

FOTO EEVA HELLE
LOGO RASMUS WEISS

programmet och anmälan!

ANMÄLAN ÖPPEN 30.8-30.9 I KUKSA
Under Lovisa Pursuit kommer du vara med i Lovisa Pursuit-spelet
där varje deltagare ska samla upplevelser från sex olika kategorier.
Har du alltid drömt om att lära dig spela ukulele? Få en inblick i
coaching? Gå på sightseeing i Lovisa? Lära dig om sjöräddning?
Allt detta OCH MER har du möjlighet till
under LOVISA PURSUIT.
Du samlar upplevelser genom att delta i workshops, kvällsprogram
och pausprogram. Det finns alltså flera sätt att samla ihop till en full
Kaka!

PRIS:
Early bird pris 30.8–14.9:
> 40 € om du sover på madrass på golvet i gemensam sal (Finns endast 30
madrasser, delas ut i anmälningsordning).
> 50 € om du sover i säng i ett rum

Pris15–30.9:
> 55 € om du sover på madrass på golvet i gemensam sal
> 65 € om du sover i säng i ett rum

MEN FÖR VEM ÄR EVENEMANGET?
•

ROVERSCOUTER, ÄLDRE LEDARE OCH ANDRA INTRESSERADE
(ÄNNU INTE SCOUTER) SOM ÄR 18 ÅR ELLER ÄLDRE

Preliminärt tidsschema:
FREDAG 8.11
Från ca 18.00

Ankomst och check-in

20.00-21.00

Kvällsprogram

21.00

Kvällsmål

LÖRDAG 9.11
07.45-08.45

Frukost

9.00

Välkomsthälsning och praktisk info

9.30

Workshop 1

11.00

Paus

11.15

Workshop 2

12.45

Lunch

13.45

Workshop 3

15.15

Kaffe & paus

16.00

Chefsträff (För alla kår-, program- och uppdragschefer. Chefsträffen
är också till för dig som ännu inte är chef men snart ska börja ditt
upprag som chef i kåren)

16.00

För dig utan chefsuppdrag: Drop-in med aktiviteter

18.00

Middag

19.00

Kvällsprogram

21.00

Kvällsmål

SÖNDAG 10.11 FISSC/FSFSF/FSSF HÖSTMÖTE
07.45-08.45

Frukost

9.00

Morgonjumppa, utcheck, höstmötesanmälan

10.00

Höstmöte

12.00

Lunch

..Höstmöte forts.

Ca 15.00

Hemfärd

WORKSHOPAR
Du kommer delta i tre workshopar under lördagen.Val av
workshop görs i en skild anmälan som börjar 1.10, alltså efter
sista anmälningsdagen. Instruktioner om workshopanmälan
skickas till alla anmälda i god tid. Men här kan du se vilka
workshopar som redan nu är bekräftade:
Underhållning:
•

Bli en bättre talare

•

Lär dig grunderna i att spela Ukulele. Workshopledare: Pati
Antman

Natur/Vetenskap:
•

Hållbarhet - gör positiv skillnad. Workshopledare: Aija
Mäkinen.

•

Sjöräddning. Workshopledare: Lovisanejdens sjöräddare

Kultur/Litteratur:
•

GROW - att växa - coacha mig själv och andra. - och när
går det bara fel? Workshopledare: Heidi Öller.

•

Vävning med naturmaterial. Workshopledare: Lotta Ikonen

•

Kårens marknadsföring och grafiska profil. Workshopledare: FiSSc SoMe-team

Historia:
•

Rundtur med buss i Lovisa

•

Scoutingens historia. Workshopledare: Magnus Londen

Sport/Fritid:

•

Hinderbana med Lovisa Svenska Boyscouter

•

Reppass där du får göra en egen apnäve och lära dig att
splejsa

HOPPAS VI SES I LOVISA I NOVEMBER!
- Staben för Lovisa Pursuit

