
Vildarnas efterlängtade julpysseldag måndag 6.12.2021  
 
Vi hoppas innerligt på att kunna ordna kårens populära julpysselevenemang på självständighetsdagen efter en 
Corona-paus förra året! Eftersom det brukar vara så många deltagare behövs det framförhållning trots att 
läget är osäkert. Därför öppnar vi anmälningen 9.10, följer med läget och är beredda på att kanske måsta 
justera något! OBS! Anmäl så snabbt som möjligt – ifall vi blir tvungna att begränsa deltagar-
antalet delas platserna ut i anmälningsordning! 
 
För att rymmas ordentligt håller vi till i Cygnaeus skolas matsal. Det utlovas jul-
verkstad, godsaker och fenomenal stämning! Vi pysslar allt möjligt fint av olika 
material – juldekorationer och små julklappar! Under årens lopp har vi gjort bl.a. 
tomtar, reflexer, julgransbollar... och även i år blir det både gamla godingar och 
nyheter! Efter ungefär två timmars pysslande äter vi julgröt och annat gott. 
 
För familjescouter och vargungar (t.o.m. årskurs 3) håller evenemanget på kl. 10-12.30. 
 

För äventyrsscouter och äldre (årskurs 4-) pågår evenemanget kl. 10- ca 15. 
 
Notera att programmet helt går ut på ”småpetigt pysslande”, så det krävs ordentligt med tålamod och pyssel-
iver av dem som deltar! Det här är inte lämpligt för den som inte kan eller tycker om att sitta stilla.  
 
Start:  Måndag 6.12.2021 kl. 10 i Cygnaeus skolas matsal (Mariegatan 7) 

 

OBS! Kom i tid, programmet börjar med introduktion kl. 10 och då ska alla vara 
på plats! Notera att det är helgdag och busstiderna antagligen avviker från det normala.  
 

Om porten/ytterdörren är låst är det bara att vänta en stund så kommer någon snart och 
öppnar! 

 
Avslutning: Samma dag och plats, kl. 12.30 för familjescouter och vargungar och ungefär kl. 15 

för resten 
 
Pris:  10 euro (betalningsinstruktioner kommer senare) 
 
Anmälning:  Under perioden 9.10-9.11 elektroniskt via adressen: 
 

 bit.ly/julpyssel2021 
 

När ni fyllt i anmälningsformuläret får ni automatiskt en kopia av uppgifterna till e-post-
adressen ni uppgav i början av formuläret – det är en bekräftelse på att vi emottagit anmälan. 
Kolla skräppostkorgen om ni inte hittar meddelandet!  
Närmare evenemanget (mot slutet av november) sänder vi ännu ut ett infomail med bl.a. 
betalningsinstruktioner, info om eventuella ”Corona-justeringar” och om eventuell frivillig 
specialutrustning ifall vi under planeringens gång kommer på något extra som deltagarna 
kan ta med. 

 
Anmälan är bindande (= du betalar fast du inte skulle dyka upp). Vid sjukfrånvaro krävs 
ingen avgift men ni ska meddela om insjuknandet så snabbt som möjligt före evenemanget. 
 

Efter sista anmälningsdag tisdag 9.11 tar vi inte emot anmälningar eftersom programmet planeras 
för att passa deltagarantalet, materialet behöver beställas och vi ska bekräfta matbeställningen etc.   
 
Utrustning:  

 scouthalsduk 
 tomteluva 
 munskydd enligt ev. rådande restriktioner  

 sked, djup plasttallrik och plastmugg (inte engångskärl!) + plastpåse att sätta kärlen i efter maten – vi 
har inte diskmöjligheter i skolan 

 egen sax (kom ihåg att märka den med ditt namn!) 
 sköna och oömma kläder, eventuellt pysselförkläde och innetossor 
 kasse/korg för att bära hem det du tillverkat 

 eventuell frivillig specialutrustning (meddelas i så fall senare per e-post)  
 
Frågor?! Ta kontakt med Hedda Mether, hedda.mether@gmail.com, 040 752 6215 


