Är Du Redo?
Nu börjar Scout våren 2019!

Tisdagen den 5 mars 18.00 drar Sannerudskyrkans scouters igång och Du är mycket
välkommen!
Första gången samlas vi vid skridskobanan Mons backe. Då bjuder vi även på grillkôrv och
saft. Ta med pulka eller liknande åkdon samt hjälm.
Vi ses sen som vanligt tisdagar 18.00-19.30.
Platsen (om det inte står något annat i programmet) är vanligen på
scoutplatsen Kilserud, se länk QR-kod Google Maps:
Vi kommer att vara ute varje gång (om inte står annat), så anpassa kläder efter väder!
Det är bra om Du har med något litet att grilla över elden.
I vår är temat LJUS med allt vad det har att erbjuda i äventyr, upptäckter och utmaningar.
Ljus anspelar även på Ladtjärnslägret Lins o
 ch riksscoutlägret Prisma.
Det blir förstås många mysiga stunder vid lägerelden men även spännande hajk 11-12/5
med scoutgudstjänst som avrundning.
21/5 är avslutningen på terminen och sker traditionsenligt med “släckboll” nere vid
badplatsen södra Fryken.
För att kunna börja scout ska Du gå minst i årskurs 3 och vi har ett begränsat antal platser,
så anmäl dig (ny som gammal scout) senast fredagen den 1 mars (svara i sms-gruppen).
Har du som scoutförälder möjlighet att vara med som hjälpledare så blir vi jätteglada, då får
vi möjlighet att ta med fler barn i scouterna! Du behöver inga speciella förkunskaper, det
räcker med att du som vuxen finns med oss scouter ute i skogen och kan hjälpa till.
Har du frågor eller vill anmäla dig så kontakta:
Ante Delvert 073-975 27 74 (Ugglan 5-6:an)
Göran Werme 0554-411 04, 070-216 53 76 (Vargen 4:an)
Niklas Hult 0554-319 74 (Räven 3:an)
Terminsavgiften 100:- sätts in vid anmälan på Sannerudskyrkans SWISH 12345 952 78
eller bankgiro 677-8450. Ange namn och "avgift Scout vt19", gör det redan vid anmälan!
Skicka gärna ett sms till Ante eller Göran när du betalt, så bockar de av på listan!

- Alltid Redo!

