
VÄLKOMMEN PÅ LOVISA PURSUIT! 

PROGRAMHÄFTE 

Kuggom traditionscentrum, Lovisa 
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FREDAG 8.11  VAR? 

18.00  Ankomst och check-in Huvudbyggnaden 

Ca 20.00 Bussen från Åbo och Helsingfors 

anländer 

 

20.00-21.00  Fritt kvällsprogram  

20.00 Kvällsmål  Huvudbyggnaden: Matsalen 

Ca 21.30 Bussen från Österbotten anländer   

LÖRDAG 9.11  VAR? 

07.45-08.45  Frukost  Huvudbyggnaden: Matsalen 

9.00  Välkomsthälsning och praktisk                       

info  

Huvudbyggnaden: Stora salen 

9.30  Workshop 1 Se deltagarbrevet  

11.00  Paus   

11.15  Workshop 2 Se deltagarbrevet 

12.45  Lunch Huvudbyggnaden: Matsalen 

13.45  Workshop 3 Se deltagarbrevet 

15.15  Kaffe & paus Huvudbyggnaden: Matsalen 

16.00  Chefsträff    Ateljébyggnaden 

16.00 Valfria aktiviteter Huvudbyggnaden: Stora salen, ute 

18.00 Middag Huvudbyggnaden: Matsalen 

19.00 Kvällsprogram Huvudbyggnaden: Stora salen 

21.30 Kvällsmål Huvudbyggnaden: Matsalen 

 Möjlighet till bastu, fritt umgänge  

SÖNDAG 10.11  VAR? 

07.45-08.45  Frukost Huvudbyggnaden: Matsalen 

 Morgonjumppa  

8.00-8.45 Höstmötesanmälan Huvudbyggnaden 

9.00 Förbundets höstmöte  Huvudbyggnaden: Stora salen 

12.00  Lunch Huvudbyggnaden: Matsalen 

. .Höstmöte forts.     

16.00  Hemfärd  



KARTA ÖVER EVENEMANGSOMRÅDET 

Byggnaderna markerade i grönt är de vi kommer vistas i. 

 

1 - HUVUDBYGGNADEN (INCHECK, INFODISK, MATSAL, STORA SALEN, 

 WORKSHOPUTRYMMEN, DUSCHAR, BASTU I KÄLLAREN) 

2 - ATELJÉBYGGNADEN (WORKSHOPUTRYMMEN, CHEFSTRÄFFEN, WC) 

3 - TEXTILHUSET (SOVSAL FÖR DE SOM SOVER PÅ MADRASS, RUM, WC,

 WORKSHOPUTRYMMEN) 

4 - INTERNATET (RUM, WC, DUSCHAR) 

13 - Inkvartering för busschaufför 

STJÄRNSYMBOLEN = Tältkåta     



LOVISA PURSUIT  

Vad ger en kakbit? 

• Workshops x 3  

• Chefsträff 

• Danspass 

• Lördagens kvällsprogram 

• Extra aktiviteter listade i                 

huvudbyggnaden 

UNDERHÅLLNING 

GEOGRAFI 

HISTORIA 

KULTUR/LITTERATUR 

SPORT/FRITID 

NATUR/VETENSKAP 

Evenemanget heter Lovisa Pursuit och är inspirerat av det kända brädspelet Trivial 

Pursuit. Likt Trivial Pursuit kommer din uppgift som deltagare under helgen vara att 

samla ihop upplevelser/kunskaper från sex olika kategorier. Du ska försöka samla på 

dig en kakbit från varje kategori. Spelet börjar då du anländer till Kuggom och       

avslutas på lördagkväll.  Din spelplan hittas på sista sidan i det här programhäftet, du 

får en kortare utprintad version av programhäftet då du checkar in där du också hittar 

din spelplan. Du behöver alltså inte printa detta häfte själv! 

Temat syns även under evenemanget med olika brädspelstationer i huvudbyggnadnen.  

I det här programhäftet hittar du också knepiga frågor ställda av några av 

workshopdragarna? Kan du svaren?  

Vad är reglerna?  

Då du förtjänat en kakbit får du ta en färgad 

post-it-lapp som matchar den kategori som 

du gjort, sätt fast den på baksidan av ditt 

programblad. Stationen med post-it lappar 

finns beläget i huvudbyggnaden. Ingen 

kommer alltså att kontrollera om du        

förtjänar kaka eller inte, du spelar enligt 

eget samvete. En del programpunkter kan 

ge flera kakbitar, då får du själv välja vilken 

färg du vill ta för just den. Har du flera    

kakbitar i en färg är det en bonus men det 

ger tyvärr inga extra poäng.  

Alla som samlat ihop till en full kaka       

belönas under lördagens kvällsprogram. 

Kom därför ihåg att spara din spelplan! 

SCROLLA NER FÖR ATT SE VILKA 

KAKBITAR PROGRAMMET GER! 



LÖRDAGENS WORKSHOPPAR 

WORKSHOP 1 (9.30-11.00) 

1. Scoutkårens sociala medier 
Huvudbyggnaden: stora salen 

Vi planerar tillsammans hur du som kårens some-ansvariga (eller annan 

intresserad) kan göra er synlighet på sociala medier mer målmedveten! Du 

får också tips på hur du gör bra inlägg och vad som fungerar för vem, häng 

med! 

Workshopledare: FiSSc SoMe-team: Mikael Lindberg, Didrick "Didde" 

Lundsten & Melina Weckman 

Hej! Didrik, kallas Didde. Sjöscout av 

märket Simonit, bosatt i Åbo och aktivt 

med i FiSScens Some-team! 

Hej på er! Jag heter Melina Weckman och kommer 

från Grankulla Scoutkår. Inom scoutingen har jag 

gjort lite mellan himmel och jord, men för det 

mesta har jag hållit mig till SoMe. Jag råkar       

dessutom även jobba med SoMe. Nu är jag taggad 

att få chansen att dela med mig av all den         

information som jag samlat på mig under årens 

gång. 

Hej, Mikael heter jag, smeknamn flera än jag kan nämna här. 

Sjöscout från Åbo som diggar allt som far snabbt och känd för 

mina dumma idéer jag t.o.m. nångång förverkligar! Extrovert 

och energisk! 

 



2. Internationell scouting 

Verandan i matsalen 

Blev du lite extra glad av alla bilder som kom från jamboreen i USA i somras? Du    

behöver inte vänta fyra år på nästa gång - den internationella scoutvärlden är full av 

möjligheter! Hur är det t.ex. att besöka ett internationellt scoutcenter - eller att ta 

ett mellanår och jobba där? Eller varför inte ta med några scoutkompisar och åka på 

läger utomlands? Kom med och bli inspirerad av alla de möjliga äventyr som finns 

inom internationell scouting! 

Workshopledare: Nina ’Ninni’ Martin och    

Janni Fagerström 

Nina: Min kår, Östersundom Scouter, har alltid haft stark 

internationell koppling och som 16 åring fick jag åka på 

min första scoutresa till Skottland. Efter det har det blivit 

många fler och jag har även fungerat som reseledare för 

två utlandsresor. Utlandsprojekt ger alltid nya perspektiv, 

nya bekantskaper och minnen för livet!  Bildern är från 

Irlandsresan 2018  efter avslutningsceremonin - vi     

överraskades av ett störtregn!  

Janni: Jag föll pladask för             

internationell scouting under 

världsjamboreen i England 2007, 

och några år senare förde vägarna 

mig till Kandersteg i Schweiz där 

jag jobbade på världens största 

scoutcenter, KISC. Jag vill inspirera 

er att ta steget ut i den                  

internationella scoutvärlden - tro 

mig, det är värt det!  

HUR MÅNGA ÅR FYLLDE DET KÄNDA SCOUTLÄGEROMRÅDET 

GILWELL PARK I STORBRITANNIEN I ÅR? 



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

Huvudbyggnaden: Källaren 

Workshopledare: Toni Smal 

Toni är en mångsysslare, född på 70-talet, som utbildar 

sig styrman och är en lokal splejsarförmåga.  

3. Scoutsånger på Ukulele 

Ateljébyggnaden 

Ukulelen är ett instrument som blivit allt vanligare tack vare sitt roliga sound och 

sin smidiga storlek. Det är dessutom lätt att få den att låta bra. Till lägerbålen har 

ukulelen inte riktigt hittat ännu, men denna workshop är kanske inkörsporten. 

Kom med och lär dig grunderna i hur man spelar ukulele. Detta gör vi självklart 

via sånger i scoutsångboken. 

Workshopledare: Pati Antman 

Pati (Patricia) Antman.  

Hej! Patricia heter jag, men kallas oftast Pati. Jag 

har vuxit upp och levt i Scoutkåren Åfararna där 

jag provat på det mesta, bland annat dragit ett 

och annat  lägerbål. Jag är till min utbildning 

musikpedagog och jobbar just nu som            

musiklärare i högstadiet och gymnasiet och har 

hand om några barnkörer på musikinstitutet. Vid 

sidan om det frilansar jag som musiker här och 

där och har t.ex. fungerat som kapellmästare vid 

Raseborgs Sommarteater de senaste tre åren.    
VÄRLDENS MEST IGEN -

KÄNNBARA LÅT IDENTIFIERAS 

AV MEDELLYSSNAREN  PÅ 

ENDAST 2,29 SEKUNDER.    

VILKEN ÄR LÅTEN? 



5. GROW - att växa - coacha mig själv och andra. 
- och när går det bara fel?   

Vid fint väder utomhus, annars i Textilhuset (lilla salen).  

Workshoppen kommer handla om coachande förhållningssätt och ledarskap. Vi diskuterar 

kring teori, myter och genom konkreta exempel. Vi testar tillsammans hur det passar in i 

scoutingen. 

• Hur kan jag hjälpa någon annan genom coachning då jag ändå inte kan göra något i 

dens ställe?  

• Hur kan vi hjälpa varann och oss själva att hitta lösningar, utvecklas och våga?  

• När fungerar coachning inte? - Ledarskapets fyra hattar. 

• GROW-modellen för coachning 

 

Workshopledare: Heidi Öller 

Heidi Öller är Sjöscout, Vän, Gu´mor, Syster, HR proffs, Ledare och Matte till bernersennen 

Hassel. Heidi har jobbat som HR chef och ledare i över 10 år och det bästa hon vet är att 

se människor och organisationer utvecklas och växa. Heidi jobbar idag som Finlands 

landschef för det Nordiska HR konsultbolaget Wise Consulting. Hon har tidigare varit aktiv 

scout både inom kåren och förbundet och varit mentor för unga i flera år. 



WORKSHOP 2 (11.15-12.45) 

1. Rundtur med buss i Lovisa.  

Samling framför huvudbyggnaden 

Passa på och lär känna staden Lovisa på 1,5h! 

Rundturen tar dig genom de viktigaste 

sevärdheterna i Lovisa med buss och du får lära 

dig om Lovisas historia.  

Bussguide: Betty Bergholm  

Jag är scout sedan 1993 och har bott i Lovisa största 

delen av mitt liv. Har studerat i Åbo och Helsingfors. 

Jobbat som lärare i Lovisanejdens högstadium och ser-

verat på massor av olika restauranger. Jobbar nu som 

servitör vid Zum Beispiel i Borgå. 

2. Hållbarhet - gör positiv skillnad 

Ateljébyggnaden 

Vill du få inspiration i ditt eget hållbarhetstänk? Vill du veta 

mera om FN:s globala hållbarhetsmål, på ett lekfullt sätt? Kom 

med och spela med skärgårdens hållbarhetskort. 

Workshopledare: Aija Mäkinen  Jag heter Aija Mäkinen och bor i den vackra landsbygden i 

Pargas skärgårdsstad, ett stenkast från havet. Jag arbetar för 

Skärgårdshavets Biosfärområde med ett Leader-projekt där 

vi vill inspirera och engagera människor kring hållbarhet i 

skärgårdskontext. På fritiden är jag mycket i skogen och na-

turen tillsammans med min familj, sköter mina bin, sjunger, 

och har tagit upp fotbollsspelandet igen efter en lång paus. 

VAD HETTE LOVISA TIDIGARE? 

HUR MÅNGA PROCENT AV 

SKRÄPET I HAVET KOMMER 

FRÅN LAND?  

A) 60% B) 80% C) 100% 



3. Pigg hundraplussare? Vad scouting 

igår kan ge scouting idag  

Huvudbyggnaden: Stora salen 

Vi lär oss hur allt började och varför det började. Vi ser på 

spännande historiska bilder och filmer. Vi funderar på om vi 

som scouter hade klarat oss då – och hade de klarat sig nu? 

Och vi inser eventuellt att allt – gårdagen och morgondagen 

– hänger ihop. 

Workshopledare: Magnus Londen 

Magnus Londen är journalist, författare, företagare och scout. Han 

har också skrivit boken 'Över daggstänkta berg- Finlandssvensk 

scouting 1910-2010' 

4. Speed Navigation 

Textilhuset (lilla salen) 

Vi ger dig grunderna för hur man beter sig till havs. Under workshopen får du 

bekanta dig med väjningsregler, grunderna i navigation samt mindre tips som 

kan vara till nytta. 

Workshopledare: Alle Lindahl och Jockum Lundsten 

Alle: Har lärt mig så väl att segla som allmänt sjövett i hemkåren Stormfågeln och har 

jobbat med utbildning inom sjöfart i knappa tio år.   

Jockum: Utbildad sjökapten, examinerad 2018. Jobbade sista tiden som Överstyrman på 

ett lastfartyg innan jag sökte mig i land, jobbar i dagsläget som VTS-Operatör. 

I VILKET LAND HETER 

HUVUDSTADEN 

”PORT Of SPAIN”? 

https://www.magnuslonden.net/sve/bocker/scouthistorik/
https://www.magnuslonden.net/sve/bocker/scouthistorik/


5. Utomhuspass 

Det här är passet för dig som vill slipa på dina eldslagningskunskaper och göra dig 

av med eventuell överflödig energi du fått av att suttit stilla inomhus för länge. 

Passet är uppdelat i två bitar: 

• Eldslagning med FiSSc Utegrupp. Att göra upp eld är en av de viktigaste vild-

marksfärdigheterna, speciellt i en nödsituation. Kom med och lär dig något nytt 

eller visa alla andra att du är snabbast på att göra upp eld! (45 min) 

• Lovisa Svenska Boyscouter har byggt upp en hinderbana – klarar du att ta dig 

igenom hela banan? Och hur snabbt? (45 min) 

 

Workshopledare: Eldslagning: Henrik ’Höne’ Wallén och Petra Lapela från FiSSc 
utegrupp. Hinderbana: Lovisa Svenska Boyscouter under ledning av Svante Rikberg.   

Petra Lapela. Åbo Vilde sedan 

2014.  Lockades med i Utegruppen 

dryga året efter. Gillar att vara ute både 

på land och till havs.  

Henrik Wallén, eller Höne, från Kyrkslätt   

Scouter har varit aktiv i Utegruppen sedan 

2009 och gillar att vara på fjällvandring och 

skidvandring. Fotot med Cáibma i bakgrunden 

är från sommarens ensamvandring i Lapska 

armen.    

Obs! 

Du behöver kniv (till utegruppens 

del) och lämpliga utomhuskläder. 



WORKSHOP 3 (13.45-15.15) 

1. Vävning med            
naturmaterial 

Ateljébyggnaden 

I workshoppen får man pröva väva med 

natur- och återanväntmaterial. Lotta bor i 

Lovisa skärgård och är hantverkare med 

vävning som huvudområde.   

Workshopledare: Lotta Ikonen 

2. Hur ta hand om situationen 

då man känner sig osäker.  

Huvudbyggnaden: Biblioteket (2a våningen) 

Under workshoppen får du bekanta dig med hur 

du kan känna dig mer säker med att vara framför 

publik.  

 

Workshopledare: Bosse Lindfors 

Jag har jobbat med alla världens yrken. Stått på scen i 

Lurens sommarteater och gissat mej fram i repliker 

även på Furuborg etc. Är bekant med att vara nervös 

inför uppträdanden. Har några knep att relaxa sej själv. 

VAD KALLAS BASTIONEN SOM FINNS BREDVID DEN 
ÖSTRA INFARTSLEDEN (I LOVISA)? 



KIEL KANAL GÅR IGENOM TYSKLAND OCH LÄNKAR 

NORDSJÖN OCH ÖSTERSJÖN. VATTENNIVÅN REGLERAS 

MED SLUSSAR, MEN VILKEN NIVÅ FÖLJS I KANALEN? 

3. Sjöräddning.  

Samling vid huvudbyggnadens ingång kl. 13.30 (OBS! tiden)  

Under passet får du besöka Lovisanejdens sjöräddare och bekanta dig med 

sjöräddning.  

Workshopledare: Lovisanejdens sjöräddare   

4. Escape room på Lovisa stadsmuseum 

Samling vid huvudbyggnadens ingång kl. 13.30 (OBS! tiden)  

Företaget Room Escape Running Rabbit står bakom förverkligandet av   

mysteriet på Lovisa stadsmuseum. Man deltar i lag på 4-6 personer. Så här   

beskrivs mysteriet:  "Lovisa stads museums första intendent, den originella 

Dr Jedvard D:sson Iverus, har gömt gåtor i museets utställning. För att lösa   

gåtorna krävs ingen faktakunskap, men desto mer samarbets-, iakktagelse- 

och slutledningsförmåga."  

Foto: YLE/Mira Bäck 



Textilhuset (lilla salen)   
 

Att vara aktiv i  en förening kan hjälpa en att börja 

känna sig hemma t.ex. i ett nytt land och bli integrerad 

i samhället. Men hur sänker vi tröskeln att komma med 

i föreningsverksamhet? Hur gör vi så att alla känner sig 

välkomna oberoende ursprung, språk eller kultur? Hur 

kan scouterna stöda integrationen i Finland? Under 

workshopen funderar vi på hur vi kan göra               

verksamheten mera inkluderande och varför det är   

viktigt att verksamheten är tillgänglig. 

 
Workshopledare: Liselott Sundbäck

Liselott jobbar som projektledare på Folkhälsan 

med att främja inkluderande verksamhet och 

integration för invandrare.  

5. Etnisk mångfald, bemötande och inkludering i 
föreningsaktivitet 



Chefsträff (Ateljébyggnaden) 

På lördag eftermiddag kl. 16.00 – 18.00 samlas alla chefer för att tillsammans 

diskutera det egna uppdraget och få stöd och tips av andra i samma situation. Vi 

inleder med en gemensam övning där vi funderar på arbetsfördelningen mellan 

cheferna och vilka uppgifter som kan tänkas höra till vilket chefsuppdrag. Efter 

övningen delar vi in oss i uppdragsspecifika grupper (program-, uppdrags- och 

kårchefer) där vi under friare former bekantar oss med varandra och diskuterar 

tips och utmaningar i uppdraget. Förbered dig gärna genom att på förhand      

fundera ut några teman som du vill diskutera.  

 

Om du vet nån som vill delta i chefsträffen men inte anmält sig till evenemanget 

får du gärna meddela det till kårstödskoordinator Andrea Hynynen 

(andrea.hynynen@scout fi), så vi vet ungefär hur många vi blir. , 

Alla coacher, chefer och potentiella framtida chefer är varmt välkomna med! 

LÖRDAGEN kl. 16.00 

DU SOM INTE ÄR ANMÄLD TILL CHEFSTRÄFFEN 

KAN VÄLJA MELLAN FÖLJANDE AKTIVITETER: 

• Guidad rundtur med buss genom Lovisa (1,5h). Repris av 

rundturen från workshop 2, du som gick en annan workshop 

då erbjuds den unika chansen att lära dig mer om Lovisa! 

• Utelekar ledda av Matilda Wenman  

• Dans i stora salen (presentation på nästa sida)  

• Pyssla, bl.a. möjlighet att göra eget paracord armband 

• Få information om Najs 2020 och Finnjambore 2022  

KÅR-, UPPDRAGS-, OCH PROGRAMCHEFER  



Dansa dig glad (Huvudbyggnadne: Stora salen) 

16.00-17.30 

Du får bekanta dig med internationella och inhemska danser. Du får uppleva hur 

man via dansen har umgåtts socialt under alla årtusenden. Ingen förhandskunskap 

behövs och du behöver inte ha en danspartner. Men INNESKOR kan vara bra att ha. 

  

Passdragare: Katarina Westerholm  

VILKA TRE FINLANDSSVENSKA DANSER 

FINNS PÅ DEN NATIONELLA LISTAN 

ÖVER IMMATERIELLT KULTURARV? 

Najs 2020  

-infostand i huvudbyggnaden 

2020 är det FiSSc förbundsläger—

kom och fråga ut staben om lägret 

och tagga Najs –fiilis! 

Finnjamboree 2022 

-infostand i huvudbyggnaden 

Några av arrangörerna av nästa 

Finnjamboree finns på plats  

under lördag eftermiddag. Kom 

och säg hej och ge tips på hur 

staben kan tänka på svenskan 

redan i planeringsskedet.  



JAG HAR DELTAGIT I HELA PROGRAMMET 

MEN SAKNAR ÄNNU KAKBITAR :/ 

ÄN ÄR DET INTE KÖRT! - STABEN HAR LISTAT 

EXTRA AKTVITETER DU KAN GÖRA NÄR SOM 

HELST UNDER EVENEMANGET :)   

Små utmaningar och aktiviteter för varje kategori finns listade 

i huvudbyggnaden.  

LÖRDAGENS KVÄLLSPROGRAM 

Efter kvällsprogrammet, från 21.30 finns det möjlighet att gå i bastu, spela 

brädspel, pyssla och umgås.  

19.00    Kvällsprogrammet börjar i                       

    huvudbyggnaden: Stora salen 

19.15   Kandidatpanel inför styrelseval 

20.00    Najs 2020 staben drar fiilishöjande  

    program  

20.30–21.30 Livemusik 



ANVÄND #LOVISAPURSUIT OM DU GÖR 

UPPDATERINGAR PÅ SOCIALA MEDIER! 

BOKBYTARSTATION 

Har du en bok du redan läst och hellre skulle byta till 
en bok du inte läst? Under evenemanget kommer vi att 
ha en bokbytarstation. Reglerna är enkla, ta med en 
bok och byt dig till en ny bok! 

ANNAT BRA ATT VETA 

TRAKASSERIOMBUD 
På Lovisa Pursuit har vi två trakasseriombud, Didrik Lundsten (tfn 
040 679 5666) och Viveca Hansson (tfn 050 553 6355). Om du ser eller 
upplever någon form av mobbning, trakasserier, diskriminering, osakligt 
beteende eller känner dig otrygg kan du kontakta Didrik eller Viveca. Du 
kan också kontakta trakasseriombuden anonymt via QR koden (nedan)  
eller via detta forumlär: bit.ly/trakasserianmälan. I förbundet råder      
nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier.           
Trakasseriombuden kommer bära en pins med texten ’Tell me’.   

EVENEMANGSTUTORER 

Evenemangstutorer finns till för att kunna ge svar på 
eventuella frågor eller funderingar och se till att alla 
känner de är en del av gemenskapen. Evenemangstuto-
rerna bär en pins med texten: ’Ask me’.  

bit.ly/trakasserianmälan


HÖSTMÖTE 10.11 

På söndagen tar FiSSc/FSFSF/FSSF höstmöte plats.  

• Lämna in din kårfullmakt mellan kl. 8.00-8.45 på söndag morgon.  

• Mötet börjar kl. 9.00. 

• Då mötet öppnats fastställer vi röstlängden genom namnupprop.  

• Vi röstar med färggranna lappar. 

  

Bonga ett par ran-

diga yllesockor. 

  

Styrelsen konsta-

terar "Bra fråga, 

vi får återkomma 

till den" 

  

Mötesordförande 

konstaterar att det 

är dags för före-

dragnings listans 

sista punkt. 

  

Det blir omröst-

ning 

  

Någon håller en 

pedagogisk 

’taltur 

  

Rösträknarna 

kommer till olika 

resultat 

  

Scoutklappen 

ekar i mötesrum-

met 

  

Lunchpaus 

  

Vargungarna 

nämns 

  

Styrelsen yrar 

  

Någon ber om 

”replik” 

  

En telefon ringer 

  

Någon säger: ”I 

min/vår kår..” 

  

Någon frågar 

”Vilken sida är vi 

på?” 

  

Någon nämner 

regionala  

skillnader 

  

Scoutsymboliken 

nämns 

  

Någon stickar 

  

Teknikstrul i mö-

tessalen 

  

Någon tar en  

selfie i mötessalen 

  

Mötes-

ordförande yrar 

  

Scoutidealen 

nämns 

  

Mötessalen  

brister ut i skratt 

  

Någon säger att 

mötesordförande 

går vidare för 

snabbt/långsamt 

Någon säger ”Kan 

vi återgå till före-

dragningslistan?” 

  

Någon nämner 

BP 

  

Rädd för att det ska bli tråkig på mötet eller för att du inte ska hänga med? 

Frukta inte, vi har fixat ett höstmötesbingo för att hålla dig ivrig och alert. När 

du har fem i rad vågrätt, lodrätt eller diagonalt får du ropa bingo i mötessalen, 

varefter mötesordförande ger vidare instruktioner.  

HÖSTMÖTESBINGO 



UNDERHÅLLNING 

KULTUR/LITTERATUR 

NATUR/VETENSKAP 

GEOGRAFI 

HISTORIA 

SPORT/FRITID 


