
Hvitfeldts scoutkårs
Familjescouting våren 2022
Välkommen till vårterminens 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 vår?
Söndag 27 februari 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 27 mars kl 10-13
Tema: Nallesjukhus
Familjescouterna besöker Slottskogen! Kommer vi klara utmaningarna längs och
lyckas laga lunch i parken? Vi samlas och avslutar mötet vid Flätan på
Linneplatsen. Under mötet kommer vi lära oss om sjukvård och grilla korv.
Till mötet behöver ni ha med kåsa, varsin oömt gosedjur. Ha på kläder och skor
efter väder, som du kan röra dig i! Mer info kommer…

Söndag 24 april kl 10-14
Tema: Hjälp påskharen!
Påskharen har tappat bort alla påskägg, och behöver familjescouternas hjälp! Vi
besöker kårens scoutstuga, Bockudden. Mötet inleds och avslutas på Bockuddens
parkering, https://hvitfeldt.scout.se/hitta-bockudden/ Vi äter gemensam lunch. Ni
behöver ha med matsaker (tallrik, bestick, kåsa) och fylld vattenflaska. Ha på
kläder och skor efter väder, som du kan röra dig i! Det kan bli
lerigt. Mer information kommer!

Söndag 22 maj kl 13.30-15
Tema: Sommarskoj
Vi leker sommarlekar tillsammans. 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.

Onsdag 1 juni kl 18-20
Tema: Kåravslutning
Dags för alla scouters höjdpunkt - märkesutdelning!  Det blir ceremoni i kyrkan och fika. Mer
information kommer, men vi kommer att vara i Guldhedskyrkan.
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Vilka är ledare?
Ni kommer träffa flera av kårens ledare, men ansvariga på
familjescouterna 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!
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