TRELLEBORGS SCOUTKÅR
Gemenskap och friluftsliv
sedan 1911

Terminsprogram Våren 2019
Upptäckareavdelningen Rovfåglarna
Välkommen till en ny termin med Rovfåglarna.
Joachim, Marcus och Annika S är ledare och Truls och Joel ledareassistenter på Rovfåglarna.
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, köttbullespett eller grillspett. De gånger
det inte finns möjlighet att grilla är det bra om scouterna har varm dryck med sig. Ett tips på varm
mat när vi ej grillar är att ha korv med sig i en termos med varmt vatten. 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 vi är nästan alltid ute på mötena. Scoutskjorta på och
regnkläder (byxor, jacka) med eller på. Ibland händer det att scouterna blir våta om fötterna därför
är det bra att lägga ner ett par extra strumpor och 3 plastpåsar (2 till fötterna och 1 till blöta
strumpor) och extra vantar. Sittunderlag, mat och kläder packas i en ryggsäck. De scouter som har
knivbevis kan ha sin kniv med sig i ryggsäcken.
Våra tider är 9:45-12:45 om inget annat anges. Vi vill på peka att det är viktigt att ni meddelar om
ni inte kan komma, rovfåglarnas mail eller på SMS till Joachim om sena hinder uppstår. Vi
försöker minimera mail utskick; vi skickar inte ut mail om varje möte utan det är
terminsprogrammet som gäller, men om ändringar sker kommer vi att skicka ut denna information,
vid läger kommer separata inbjudningar. Länkar till samlingsplatser finns i Grönt nedan
19/1 Scoutlokal Omvägen 23 Inomhusmöte med Hantverk och Demokrati, kall matsäck då vi är
inne hela mötet.
2/2 Gabeljung Grönby Elda och göra eldstartare för Brinnamärket finns även möjlighet att visa
färdighet för Knivbevis och Yx/Sågbevis. Gemensam avfärd från s Scoutlokal Omvägen 23 OBS
9.30 hemma igen klockan 13.00. Möjlighet att grilla dock utan galler.
12/2 Obs Tisdagsmöte 18.00-20.00 Badhuset Trelleborg. Att ha klarat simmärket Simma (200m,
hoppa från kanten + plus badvett) är ett måste för att få paddla kanot/kanothajk.
16/2 Inget möte sportlov ersatt av tisdagsmöte
2/3 Dalen samling vid Uddensförskola Skiffer, Kompass och Baka på Trianga kök. Ingen möjlighet
till grill.
15-17/3 Läger Trelleborgs Scoutstugan Grönby Hage Spionläger med utmaningar, mer information kommer senare.
24/3 Kårstämma klockan 10.00 på scoutlokalen alla medlemmar välkomna
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30/3 Österjärsförskola Surrning, hinderbana och A-bro. Redovisning Goda Gärningar. Ingen möjlighet till grill.
13/4 Albäckskogen samling Scoutlokal Omvägen 23 Spela-märket märket part 1, möjlighet att
grilla.
27/4 Paddlingsmöte i Skårehamn och packa rätt hajk och kanot. Möjlighet att grilla.
11/5 Albäckskogen samling Scoutlokal Omvägen 23 Spela-märket part 2, möjlighet att grilla.
24-26/5 Kanothajk mer information kommer senare.
6/6 Nationaldag, Trelleborgs scoutkår går med fanor.
8/6 Underyta i Ekholmssjön. Möjlighet finns att grilla utan galler.
21/6 Midsommarfirande i Östervångsparken, föräldrar behövs som funktionärer. Kontakta oss om
du kan hjälpa till.
Vid frågor eller ifall ni inte kan komma är det bra ifall ni hör av er till
rovfaglarna@trelleborgsscoutkar. se Ta gärna ett titt på Trelleborg Scoutkårs hemsida
www.trelleborg.scout.se. Där har Rovfåglarna en egen sida, man kan fylla i medlemsanmälan och
man kan beställa scoutskjorta och märken mm.
Med vänliga scouthälsningar
Annika S, Marcus, Joachim, Truls och Joel.
Telefonnummer Rovfågelledare:
Joachim 0733-363297

