Trelleborgs scoutkår
Gemenskap och friluftsliv
sedan 1911
den 12 januari 2018

Välkomna till Vårterminen 2018 med Rovfåglarna
Vi hoppas att ni har haft ett skönt Vinterlov 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 träffas vi 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
Trelleborgsscoutkårs 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 kan ha sin kniv med sig i ryggsäcken
Vi vill förtydliga att vi vill att man meddelar om man inte kan komma. Se nedan för
kontakt info
Vi försöker minimera mail utskicken. Så det kommer endast mail vid terminsstart,
Lägerinbjudningar och vid ändringar i schemat.
Allt blått är länkar till platsbeskrivning
Våra tider är 09.45-12.45 (om det inte står något annat).
20/1

Albäck nya lokalen

Vi är inne hela mötet. Ta med fika

3/2

Albäck nya lokalen Grill

13/2

OBS!!! Tisdag kl 18:00-20:00 Badmöte på badhuset Obligatorisk närvaro för
dem som vill följa med på Paddelhajk denna termin. Bra att repetera för de som
redan har märket. Alla skall visa att den kan simma 200m klädsim. Medtag kläder
för detta (pyjamas, underställ eller liknande) Väl namnmärkt många barn har
likadana underställ. Medtag jämna pengar för inträdet 20:Uppehåll för sportlov

3/3

Albäck Q8 mackens p-plats Grill Scouterna hämtas vid nya lokalen
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16-18/3

Grönbyläger mer info och anmälan kommer närmare lägret

31/3

Småbåtshamnen kort möte 09:45-11:45 Ta med varmdryck liten mellis. Kläder för
paddling (gummistövlar/kängor, regnställ och extra kläder)

14/4

Östervångsparken

28/4

Albäck nya lokalen Grill
Uppehåll för Kristi Himmelsfärds helg

26-27/5

Paddelhajk mer info och anmälan kommer närmare hajken

8-9/6

Övernattning i vindskydd vid Eksholmssjön för alla 2:a (06) åringar mer info och
anmälan kommer närmare hajken. För de som skall med

9/6

Eksholmssjön för alla både 1:a (07) och 2:a (06) åringar

Vid frågor eller ifall ni inte kan komma går det bra att hör av sig 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

Annika, Pernilla, Peter och Helen
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