September 2021

Kårhelg 2021!
Välkommen till kårhelg 16-17 oktober 2021!
På årets kårhelg tar vi fantasin till hjälp och
kastar oss ut i den grekiska mytologin. Följ
med Zeus, Poseidon, Athena och de andra
olympiska gudarna ut i skogen för ett
äventyr!

Vi corona-anpassar även detta års kårhelg. Det betyder bland annat
• att föräldrar och syskon får stanna hemma.
• att du själv tar med dig matsäck (mat och dricka) för lunch för lördagen.
• att alla behöver ha med sig sovsäck och liggunderlag. Vi kommer att fördela
oss på fler rum och alla rum har inte sängar.
• att bävrarna har kårhelg på hemmaplan (Linnebjer).
Mer information kommer till bävrarna direkt från deras ledare.
Det är viktigt att du stannar hemma om du känner dig minsta krasslig.
Du måste självklart meddela din ledare så att vi inte väntar på dig förgäves.
Och redan nu påminner vi om att tvätta händerna ofta under helgen.
Tid:
Lördag 16 oktober:
Vi åker buss från Axelgård
Bussen går kl 09.00. Kom i tid!
Söndag 17 oktober:
Tillbaka på Axelgård är vi ca kl 15.00
Från Göransborg åker vi buss.

Vad är kårhelg?
Alla scouter och ledare åker på gemensam
övernattning till en stor scoutstuga, Göransborg,
vid Tjörnarp, norr om Höör.
Spårare och upptäckare sover inne på borgen i
våningssängar och äventyrare sover ute i
vindskydd.
Utmanare, rover och ledare börjar kårhelgen
redan på fredagen.

Pris:
120 kronor.
Anmälan och betalning:
Fyll i anmälningsformuläret som finns på www.torn.scout.se
senast torsdagen den 7 oktober.
Betala till scoutkårens konto (Bankgiro), 5393-3024. Ange namn, avdelning och
KÅRHELG på inbetalning. Gör inbetalningen absolut senast torsdagen den 7
oktober.
Anmäld är man först när betalning inkommit.
Frågor
Skicka ett mail till karhelg@torn.scout.se
Utrustning – Kårhelg:
Varma kläder för utomhusbruk + ombyte
Sovsäck, sovkläder, toasaker
Liggunderlag
Regnkläder, sittunderlag
Matgrejor (kåsa, tallrik, bestick, diskhandduk, personlig vattenflaska)
Kniv (för dig som har scouternas knivbevis och då ska du dessutom ha
scoutkläder på dig)
Papper och penna
Gosedjur
I en liten ryggsäck packar du matgrejor, regnkläder, sittunderlag, papper
och penna. Resten packar du i en väska (ryggsäck om du är äventyrarscout)
som du själv kan bära.
Äventyrare behöver dessutom ta med sig:
Sovsäck, sovkläder, liggunderlag - som går att sova utomhus i.
Vägbeskrivning
Vägbeskrivning till Göransborg hittar du via Göransborgs hemsida:
http://www.goransborg.se/karta/

Förälder,
Vi skulle bli glada för hjälp av några av er under helgen!
Vi behöver hjälp av några av er under söndagen.
Det vi behöver hjälp med är städhjälp. Städningen tar ett par timmar och ni
behöver komma kl 09.00.
Har ni möjlighet att hjälpa oss?
Skicka då ett mail till
karhelg@torn.scout.se, och berätta vad och när ni kan hjälpa till.

