Trelleborgs scoutkår

Gemenskap och friluftsliv
sedan 1911

Rovfåglarna

den 2 oktober 2017

Välkomna till Höstterminen 2017 med Rovfåglarna
Vi hoppas att ni har haft ett skönt sommarlov med massor av vila och roliga aktiviteter. Nu är det
snart dags att börja en ny termin. Vi ser fram emot en ny termin med massor av 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 blöt. Därför gäller det som vanligt kläder efter väder och alltid scoutdräkt.
Scoutdräkt finns att köpa på www.scoutshop.se eller via gemensam beställning i Trelleborgs
scoutkårs hemsida Det är bra med ett sittunderlag och extra strumpor och vantar i väskan.
Ta med matsäck och frukt/grönsak till våra möten.  Om vi har tillgång till grill så står det vid det
datumet. 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
Eftersom vi denna hösten har tänkt att ha Harry Potter tema så är det kul om barnen har
läst/hört Första boken eller sett första filmen. (Inget krav)
Våra tider är 09.45-12.45 (om det inte står något annat).
2/9

Dalabadet Grill

16/9

Albäck Grill OBS Föräldramöte o grilla/luncha med era barn

29-30/9

Vandringshajk Fredag-Lördag Mer info vid föräldramötet och separat mail

14/10

Albäck Grill

28/10

Borgen (Borgens P-plats)

11/11

Dalabadet Grill

24-26/11

Grönbyläger

9/12

Albäck Grill

Fortsätt nedan!!!!

1(2)

Vid frågor eller ifall ni inte kan komma är det bra ifall ni hör av er till
rovfaglarna@trelleborgsscoutkar.se
Vid sent förhinder (Fredag 16:00- mötesstart) ber vi er att skicka ett SMS till Peter 070-63 12 330
eller Annika 070-945 39 39
Med vänliga scouthälsningar

Besöksadress

Valldamsgatan 21
231 43 Trelleborg
Adress

c/o Anette Evans
Tommarps byaväg 9
231 93 Trelleborg

Annika, Pernilla, Peter, Vendela och Helen

Telefon/Fax nr

Plusgironummer

Kårstuga Norra grönby

Bankgironummer

0410 - 143 51
0410 - 280 10

28 17 89 - 8
580 - 3911

www.trelleborgsscoutkar.se

Organisationsnummer

847 000 2059

