Trelleborgs scoutkår
Gemenskap och friluftsliv
sedan 1911
den 10 januari 2017

Välkomna till vårterminen 2017 med Rovfåglarna
Vi hoppas att ni har haft ett skönt jullov med massor av vila och roliga aktiviteter. Nu är det snart
dags att börja en ny termin. Vi ser fram emot en vår med kul scouting!
Som vanligt så träffas på lördagar och är nästan alltid ute, för att det ska bli roligt är det viktigt att
inte frysa eller bli våt. Därför gäller det som vanligt kläder efter väder och alltid scoutdräkt.
Scoutdräkt finns att köpa på www.scoutshop.se eller via gemensam beställning på
Trelleborgsscoutkårs hemsida.
Det är bra med ett sittunderlag och extra strumpor och vantar i väskan.
Ta med matsäck och frukt/grönsak till våra möten. Vissa gånger finns det möjlighet att grilla.
De gånger det inte finns möjlighet att grilla är det bra om barnen har varm dryck med sig.
De scouter som har knivbevis ska ha sin kniv med sig i ryggsäcken.
Denna termin är som vanligt full av äventyr och utmaningar. Vi kommer bl.a. att ha ett möte på
badhuset. Där kommer vi att prova på livräddning, klädsim och simning med flytväst. Detta för
att alla de som vill med på paddelhajk måste kunna detta. Så se till att prioritera detta möte om ni
vill med på paddelhajken. Vi kommer även att ha ett Grönbyläger och en underbar paddelhajk.
Nytt för i år är att vi kommer att åka iväg med 2:a åringarna för att sova i vindskydd en natt. Där
kommer de att få förbereda ett möte för sina kompisar.
Meddela oss om ni har förhinder inför ett möte.. Detta meddelas till vår mejl. Vid sent (Fredag
kväll – Lördag morgon) uppkommet förhinder, vill vi att ni skickar ett SMS i stället (0706-31 23
30)
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Våra tider är 09.45-12.45 (om det inte står något annat).
21/1

Östervångsparken

31/1

OBS Tisdag! Simmöte Badhuset Prioriterat möte för alla som vill med på
Paddelhajk.

18/2

Albäck (Grillning på galler)

3-5/3

Grönbyläger

18/3

Albäck (Grillning på galler)

1/4

Akka (Lilleskog)

15/4

Påsklov (Inget möte)

29/4

Skåres Skansar (Grillning på galler)

13-14/5

Paddelhajk

27/5

Östervångsparken

9-10/6

2:a åringar övernattning i vindskydd. Möte som vanligt för 1:a åringarna. (Grillning
på pinne) återkommer med plats.

Vid frågor eller ifall ni inte kan komma är det bra om ni hör av er till
rovfaglarna@trelleborgsscoutkar.se
Med vänliga scouthälsningar

Annika, Pernilla, Peter och Torbjörn
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