Upptäckaravdelningen
Utgård
Scoutkåren Vikingarna
Terminsprogram vt 2018
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Övernattning på Sjövik

Tid: Onsdagar kl 18:30 – 20:00
Plats: Scoutlokalen, Värtavägen 33
Inför möte samlas vi utomhus bakom scoutlokalen och slutar på samma plats kl 20:00
Scoutskjorta (om du har), halsduk, sölja och ha alltid kläder för att kunna vara ute!
Jakob Wångby 0703637078 (ansvarig ledare)
Josefin Ekman 0722389797
Claes Lindblom 07055930852
Sarah Lindahl 0730564719
Mikael Holm 0705569173
Maria Lundberg 0739404457
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Det här terminen kommer vi att
jobbba med filmmärket, därför vill
vi få ok från er föräldrar om det är
ok att synas i film som publiceras
på kårens öppna facebooksida!

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 ”Upptäckare” (normalt åk 4-5)
Avdelning Utgård, Scoutkåren Vikingarna, Stockholms scoutdistrikt.
Alla onsdagsmöten i lokalen, Värtavägen 33, kl 18:30-20:00, samling bakom lokalen.
Medlemsavgiften för vårterminen
800kr, faktura kommer med post från Huvudorganisationen Scouterna.
(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 ditt barn inte redan har det,
http://www.scoutshop.se/scoutdrakt
Vikingarnas halsduk med kårmärke finns att köpa i lokalen!
Knivbeviset är åtråvärt för alla scouter. För de som inte har det ännu
kommer vi att jobba med det under hösten.
Den kniv som vi rekommenderar är ”Scoutkniven” finns tex på Clas Olsson,
eller kan beställas på scoutshop. Scouterna får gärna ta med sin kniv till
scouterna men då gäller att den är nedpackad i en väska på väg till och från
scouterna, och absolut ingen kniv i skolväskan!

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!!
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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.
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