
Hvitfeldts scoutkårs
Familjescouting hösten 2021
Välkommen till höstterminens familjescouting i Hvitfeldts scoutkår!
Familjescouting är ett sätt att möta nya kompisar och uppleva
äventyr både i natur och stad. Genom Familjescouting får barn
under åtta år tillsammans med en eller flera vuxna på ett roligt och
lekfullt sätt möta scouting.

Vad ska vi göra i höst?
Söndag 26 september kl 13.30-15
Tema: Lära känna varandra och naturen
Terminsstart! Vi samlas och avslutar mötet på gräsmattan vid
Landala Vattentorn (https://goo.gl/maps/jjuUmHfLbJscG54CA).

Kläder och skor efter väder, som du kan röra dig i! Ingen
föranmälan behövs.

Söndag 31 oktober kl 10-14
Tema: Mat
Familjescouterna åker till kårens stuga Bockudden! Kommer vi
klara utmaningarna längs vägen, och lyckas laga lunch i skogen?
Vi samlas och avslutar mötet på Bockuddens parkering.
Vägbeskrivning: https://hvitfeldt.scout.se/hitta-bockudden/
Mer information kommer!

Lördag 27 november kl 10-14
Tema: Läger
Familjescouterna hälsar på kårlägret, där scouter i alla åldrar deltar. Vi
äter lunch tillsammans. Vi vet ännu ej vart lägret kommer vara.
Mer information kommer!

Lördag 11 december kl 16-19
Tema: Julavslutning med hela kåren
Fika, facklor och framträdanden. Kanske kommer tomten på besök? Mer
information kommer, men vi planerar vara i centrala Göteborg.

https://goo.gl/maps/jjuUmHfLbJscG54CA
https://hvitfeldt.scout.se/hitta-bockudden/


Vilka är ledare?
Ni kommer träffa flera av kårens ledare, men ansvariga på
familjescouterna i höst är:

Malin Hjort (0733-593564 - mejlin94@hotmail.com) och
Johannes Varosy (0768-301880 - johannes.varosy@gmail.com).

Vi ser fram emot att träffa er allihopa!

Vad kostar det?
Terminsavgift till kåren är 350 kr för ett barn och en vuxen. Sedan tillkommer 100 kr
för fler medlemmar från samma hushåll/familj.

Det tillkommer också en terminsavgift per person till huvudorganisationerna
Scouterna och KFUM, på 130 kr per termin. I denna avgift ingår bland annat
försäkring.

Terminsavgifterna kommer samlade på faktura som Scouterna skickar ut.

Alla ska kunna vara scouter! Om du har svårt att ha råd kan du kontakta en ledare i kåren
eller söka stöd via https://www.scouterna.se/bli-scout/kostnad/scouternas-stodfond/ .
Det finns alltid lösningar, så alla kan vara med.

Varmt välkomna till denna terminen!

https://hvitfeldt.scout.se/

mailto:mejlin94@hotmail.com
mailto:johannes.varosy@gmail.com
https://www.scouterna.se/bli-scout/kostnad/scouternas-stodfond/
https://hvitfeldt.scout.se/

