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Terminsprogram hösten 2015
Bäverscouting

21 augusti 2014

Välkomna till en ny termin på avdelningen Insekterna!

!

Tack scouter och föräldrar för förra terminen och sommarlägret. Nu ser vi fram emot en ny
hösttermin med nya och gamla scouter.

!

Vi har som vanligt möte lördagar udda veckor. Observera att det inte är något möte den
29/8. Vi vill inte konkurrera med Palmfestivalen därför hade vi det första mötet den 22/8.

!

Tag med matsäck(lunch) 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 i alla fall har varm
dryck med sig. Ett tips är att ha kokt 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 ska scouten ha med sig ett sittunderlag så man
inte blir blöt och kall.

!

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!
Ta gärna med en kompis som är sugen på äventyr! Föräldrar är också välkomna.

!

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. Medlemsregisteringslapp finns på http://
trelleborg.scout.se/files/2014/06/Medlemsregistrering-1.pdf
Vad får du för pengarna?
Försäkring vid deltagandet av alla scoutaktiviteter, medlemstidningen Scouten, medlemskap i
en av Sveriges äldsta kårer, och förstås scoutupplevelser i naturen och i våra två lokaler.

!

Har ni frågor så kontakta oss gärna på mail.
Ta gärna ett titt på Trelleborg Scoutkårs hemsida www.trelleborgsscoutkar.se, vår avdelning
finns under Avdelningar/Insekterna

!
!

Scouthälsningar
Annika (0739-241219), Peter, Annica, Olof, Dan, Johan, Veronica, Gustav och Albin
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Våra mötestider är 10:00-13:00
!
22/8
Albäck, samling vid parkeringen. Möjlighet finns att grilla på galler.
!
12/9

!

26/9

!

9-11/10

!
24/10
!
5/11
!
7/11

!

21/11

!

5/12

Dalabadet samling på parkeringen. Möjlighet finns att grilla på galler.
Ta med hink och spade. Vi kommer även ha ett kort föräldramöte kl 10-ca.11
om ni har några frågor.

Arriesjön Denna gången behöver vi hjälp med skjuts av föräldrar. Samling på
parkeringen vid Folkets Park kl 9:30, vi beräknar vara tillbaka kl 13:30.
Möjlighet att grilla.
Övernattning (fredag-söndag) i vår stuga i Grönby Hage.
Mer information kommer senare
Albäck, samling vid parkeringen. Möjlighet finns att grilla på galler.
Kårens årsdag, mer info om tid och plats kommer senare.
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, men vi kommer laga något gott på Trangiakök.
Grönby skogen Denna gången behöver vi hjälp med skjuts av föräldrar.
Samling på parkeringen vid Folkets Park kl 9:30, vi beräknar vara tillbaka kl
13:30. Möjlighet att grilla på grillpinne.
Avslutning på scoutlokalen på Humlegränd. Ingen möjlighet att grilla men
goda möjligheter till pepparkakor

