Kårgemensam Övernattning 2020
Hej alla scouter är ni redo för årets första läger! I slutet av april ska vi alla träffas och
ha en rolig övernattning tillsammans för att starta årets lägerperiod. Vi ska ut på ett
litet äventyr tillsammans och utforska nejderna vid Svanshall. Vi ska till en stuga som
ägs av Jonstorps kustscoutkår. Nu till den viktiga delen:
VAR: Svanshall. (de som ska hämta på söndagen får vägvisning)
PACKNING: En stor väska med saker att sova ute i, extra ombyte och nessesär. En
liten ryggsäck för dagen med vatten, regnkläder och matsaker.
NÄR: Klockan 9:00 den 25 april samlas vi vid scoutstugorna för avfärd.
Hemfärden från Svanshall är klockan 13:00 den 26 april
PRIS: 160 kr/person
Tveka inte att ställa frågor till din ledare angående övernattningen.

Pengar sätts in på kårens pg 17 08 91 – 6 och anmälan på Scoutnet
görs senast den 19/4! Pengarna ska sättas in senast samma datum.
Länken till anmälan i Scoutnet är:
https://www.scoutnet.se/activities/1201/form/3276

Användarnamnet på Scoutnet är den mail-adress som du får info
på från scoutkåren. Ange ”Har du glömt lösenordet” så får du ett
lösenord för att kunna logga in.
Skulle du inte komma ihåg vilken mail-adress det är så har ledarna
en lista.

Hej scoutföräldrar!
Vi kommer behöva hjälp av vuxna för att genomföra vår kårgemensamma
övernattning.
En ska inte göra allt utan vi hjälps alla åt med något och man behöver inte ha
några förkunskaper! Ett par extra ögon eller ett par extra händer är mycket till
hjälp.
När vi ber om hjälp så är det med följande uppgifter under dagen:
• Hjälpa till på kontroll utmed vår runda. Här är det alltid minst 2 vuxna varav 1
är Scoutledare. På kontrollerna har vi lekar, klurigheter och uppgifter som
scouterna genomför i grupp (patrullen). Här kan man hjälpa till hela dagen ca
9-16, förmiddag eller eftermiddag.
• Hjälpa till att transportera material för lunch till lunchstället och laga lunchen.
Här behöver vi minst 2 vuxna och 1 bil som leds och får hjälp av 1 ledare. Ca
9-13(14).
• Hjälpa till att laga kvällsmat. Ca 16-18.
____________________________________________________________________________

Denna anmälan görs i samma formulär som deltagaranmälan på Scoutnet.

(Kostnad 160:- /vuxen för hela tiden, 45:-/vuxen för lunch eller kvällsmat)

