Äventyraravdelningen Långskeppen
Scoutkåren Vikingarna
Terminsprogram och info vt 2018
Samling lokalen Värtav 33. Kl18:30-20:00
18:30 – 20:30 för er som går i 8:an (3:e års)
OM INGEN ANNAN INFO!
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Ledare
Maria Lundberg
Bjarne Nebelong
Jakob Wångby
Josefin Ekman
Rafaels Amolin
Tyko Brising

lö

vad
terminstart
scoutmöte
vi åker till Romme och åker skidor, se separat info
Kårens skridskokväll i Vasaparken, se separat info
scoutmöte
scoutmöte
scoutmöte
scoutmöte
Sportlov, inga scouter
scoutmöte
Mellohelg på Sjövik
scoutmöte
scoutmöte
Sjöscoutdagen på Skeppsholmen(lö)
eller Ösmo24 (lö-sö)
skärtorsdag, inga scouter
påsklov
scoutmöte
scoutmöte
scoutmöte
Scouternas dag Stora Skuggan lö + hajk
Hajk
scoutmöte
kristi himm, inga scouter
scoutmöte
scoutmöte
Kåravslutning

0739-404457 (ansvarig ledare)
0738-857289
070-3637078
072-2389797
070-7740034
070-9185899
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För information om övriga ledare och funktionärer i kåren, se hemsidan
http://www.vikingarna.net/
Mer bra information om scouterna finns här!
FÖLJ OSS!
http://www.vikingarna.net/
http://www.scouterna.se/
instagram: langskeppen_vikingarna och
scoutlager_vikingarna
e-mail: langskeppen.vikingarna@gmail.com
och nu finns scoutkåren Vikingarna även på facebook
Scoutkåren Vikingarna Stockholms Scoutdistrikt Gärdet

Föräldrainformation
Ditt barn är ”Äventyrare” (normalt åk 6-8)
Avdelning Långskeppen, Scoutkåren Vikingarna, Stockholms scoutdistrikt.
Torsdagsmöten i lokalen, Värtavägen 33, kl 18:30-20:00.
(de som är 3:e års stannar till 20:30)
Medlemsavgiften för vårterminen (VT2018)
800kr, faktura ska komma från ”scouterna” i ett brev med posten.
Håll koll i brevlådan!
(om utgifterna är större än inkomsterna och kassan är skral när det är dags att betala
– kontata kårordförande Lennart Holm, ingen ska behöva stå utanför scouterna pga
ekonomiska skäl!)

Dags att skaffa scoutskjorta/dräkt om du inte redan har det,
http://www.scoutshop.se/scoutdrakt
beställ gärna den vita halsduken samtidigt, kårmärket finns att köpa i lokalen
Scoutväskan!
Packa en liten scoutväska för våra torsdagsmöten!
Ta en gammal skolväska eller någon annan gammal liten ryggsäck som ingen längre
använder.
Gärna en sliten och ful! Där lägger du ner kniven, ficklampan, sittunderlag, en vattenflaska,
en kåsa, kanske ett knoprep, några plåster och tändstickor, papper och penna. Sen det bara
att ta på scoutskjortan, halsduken, kläder efter väder, ta med ryggsäcken och gå till
scouterna!
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Vara med som förälder
Scoutkåren Vikingarna har många scouter,
men inte så många som gör allt det där andra som behöver fixas.
Om många gör lite blir mycket gjort. Om du som förälder hjälper till ett par timmar per
termin skulle det hjälpa oss massor!
Just nu är vi i behov av hjälp med våra hus på Sjövik,
det kommer att vara ett Sjöviksmöte i lokalen söndag 4e feb kl 16 där vi bestämmer vad som
ska göras under året.
hör av dig till någon av oss ledare!
Vi har också planer på att fixa till lite i lokalen, är du intresserad av att hjälpa till?
Och snart kommer vårfix och sjösättning av Notre Dame som vi också behöver hjälp med.
Hör av dig till ledarna om vad du kan hjälpa till med!

Scoutkåren Vikingarnas båt!
”Notre Dame” är en Willing 31 och ligger på
Vikingarnas båtklubb på Hundudden. Vi
behöver bli fler som använder båten!
Hör av dig till båtfogde Rafaels Amolin eller
eller någon av ledarna för mera information!

Och våra stugor Sjövik som ligger vid vattnet på Lovön!
När stugan inte används av oss eller andra scoutkårer, kan scoutkårens medlemmar hyra den
för det facila priset av 200:- per dygn (aktiva ledare och funktionärer hyr gratis).
En fantastisk möjlighet att leva lantliv vid Mälaren.
Det är också alltid något som behöver fixas på Sjövik, hör av dig om du kan tänka dig att de
våra fina stugor ett par timmars omsorg!
Hör av dig till någon av oss ledare för mer info.

Långskeppen VT 2018, rev 1 2018-01-21

Läger är väl det allra bästa med scouterna?!
I sommar blir det läger på Vässarö, för alla i Stockholms scoutdistrikt
Lördag 28 juli - lördag 4 augusti
Mer information kommer inom kort!!

2019 är det World Scout Jamboree WSJ19
July 22 - August 2, 2019 West Virginia, USA
Scoutlägret pågår i 10 dagar, innan lägret är det en rundresa,
och innan man åker hem brukar det vara ett efterläger på några
dagar. Totalt blir resan ca 3 veckor.
För att kunna åka som deltagare på WSJ19 ska man
vara mellan 14-18år under den perioden som lägret pågår.
Några av våra scouter har redan börjat samla pengar för att
kunna åka. Troligen kommer kostnaden bli 30-35tusen kronor.
Man anmäler sig individuellt, scouter från samma avdelning
brukar hamna tillsammans även på WSJ.
Sveriges scouter har ännu inte gått ut med information om
anmälningsdatum och exakt pris, vi tror att det blir dags att anmäla sig inom några månader.
När vi fått mera information planerar vi att kalla till ett föräldramöte. Vi ledare kommer att
stötta och peppa att åka på WSJ, men det är upp till var och en att samla pengar och
förbereda sin egen anmälan.
Åker man inte på WSJ 2019 blir det givetvis något annat kul läger i Sverige, men det får vi
återkomma om,
Och är man för ung 2019, blir det en ny chans 2023!
Nu har vi startat söndagsklubben, som har som mål att träffas för att samla in pengar, hör av
dig om du vill vara med!

Och nu blev det sådär jättemycket information igen, om du som förälder läst allt,
be din scout göra detsamma, och sen säga ”läst allt” till Maria, så kan det bli en liten belöning 
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