TRELLEBORGS SCOUTKÅR
Gemenskap och friluftsliv
sedan 1911

Välkomna till vårterminen 2015 med Insekterna!!

!

!

Vi vill börja med att tacka alla scouter och föräldrar för höstterminen. Nu ser fram emot en
vårtermin med kul scouting!

!

Tag med matsäck och frukt/grönsak till våra möten. De flesta gångerna finns det möjlighet att grilla.
Tips på vad man kan grilla är korv, hamburgare, köttbullsspett eller grillspett. De gånger det inte
finns möjlighet att grilla är det bra om barnen har varm dryck med sig. Ett tips är att ha korv med
sig i en termos med varmt vatten, då håller korvarna sig varma. Glöm inte att skicka med barnen
någon slags tång så att det går att få upp korvarna utan att bränna sig.

!

Som vanligt gäller kläder efter väder dock alltid scoutskjorta/scouttröja. Glöm inte regnkläder
(byxor, jacka). Ibland händer det att barnen blir våta om fötterna därför är det bra att lägga ner ett
par extra strumpor och plastpåsar. Dessutom är det mycket bra att ha sig ett sittunderlag så man inte
blir kall och blöt.

!
Våra tider är 10:00-13:00.
!

Vi försöker maila ut instruktioner inför varje möte, men hör ni inte något så är det det som står på
terminsprogrammet gäller. Ni får gärna höra av er om scouten kommer eller inte inför mötena till
insekterna@trelleborgsscoutkar.se.

!
Meddela en ledare när ni hämtar ert barn efter mötet, detta är för barnens säkerhet!
!

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är för närvarande 375kr/termin. Terminsavgift gäller januari-juli alternativt,
augusti-december. Avgiften debiteras ut från vårt förbund inte via scoutkåren, det betyder att ni
kommer att få en faktura direkt hem i brevlådan.
Vad får du för pengarna?
Försäkring vid deltagandet i alla scoutaktiviteter, medlemstidningen Scouten, medlemskap i en av
Sveriges äldsta kårer, och förstås scoutupplevelser i naturen och i våra två lokaler.

!

Vid frågor eller ifall ni inte kan komma är det bra ifall ni hör av er till någon av oss ledare eller
skickar ett mail till Insekterna@trelleborgsscoutkar.se.

!
!
Med vänliga scouthälsningar
!
Torbjörn, Pernilla, Peter och Annika
!
!

TRELLEBORGS SCOUTKÅR
Gemenskap och friluftsliv
sedan 1911

!

Terminsprogram Våren 2015 Insekterna

!
Programmet vi hade tänkt oss denna termin är följande:
!
Våra mötestider är 10:00-13:00 om inget annat anges. Lördagar udda vecka
!
17/1
Albäck, samling vid parkeringen. Möjlighet finns att grilla på galler.
!
31/1

Grönby. Denna gången behöver vi hjälp med skjuts av föräldrar. Samling på
parkeringen vid Folkets Park 9.30 Vi beräknar att vara tillbaks 13.30.
Vi kommer inte att grilla. Om det är snö blir det pulkaåkning.

9/2

(Obs Måndag) Möte med Slemmisarna (tid och plats meddelas senare)

!
14/2
!
27/2-1/3
!

Inget möte (sportlov - möte 9/2 istället)
Övernattning i vår stuga Grönby Hage tillsammans med Slemmisarna

14/3

Österjärs förskola. Denna gång finns det inte möjlighet att grilla.

28/3

Eksholmsjön. Denna gången behöver vi hjälp med skjuts av föräldrar. Samling på
parkeringen till Folkets Park 9.30 Vi beräknar att vara tillbaks 13.30.
Möjlighet att grilla på grillpinne.

11/4

Bokskogen/Torup. Denna gången behöver vi hjälp med skjuts av föräldrar. Samling på
parkeringen till Folkets Park 9.30 Vi beräknar att vara tillbaks 13.30.
Möjlighet att grilla på grillpinne.

!
23/4
!

(Torsdag) Kåren firar St. Georg.

25/4

Dalen, samling på parkeringen vid Uddens förskola (Stavstensudde). Denna gång
finns det inte möjlighet att grilla då vi befinner oss i ett naturreservat. Kall matsäck.

9-10/5

Tältövernattning tillsammans med Slemmisarna i Grönby Hage.

!
23/5
!
6/6
!
!

!

Nyhemsparken. Samling parkeringen på gamla bilprovningen.
Vi avslutar terminen med nationaldagsfirande med parad.
Information om sommarläger kommer senare!

