Vikingen nr 5 2005
Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år.
Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit
med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in med ett bidrag. Saknar
du någonting efter en övernattning eller en kåraktivitet, eller kanske har du hittat
något som söker sin ägare, skriv några rader.
Skriv till: Scoutkåren Vikingarna c/o Lennart Holm, Skyttens Gata 560, 136 61
Haninge eller e-post till lennart@vikingarna.nu.
Manusstopp för nästa nummer är 13 januari 2006.
------------------------------------------------------------------------------------------------Kårordförande och kontaktperson för nyanmälningar:
Margareta Wångby, tfn 08-540 209 84
Redaktör för tidningen Vikingen samt lokalfogde:
Lennart Holm, tfn 08-745 01 86
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften till scoutkåren är 400 kronor per termin för första betalande
medlemmen i familjen. Avgiften för familjens övriga betalande medlemmar är
200 kronor per termin
Vuxna passiva, stödjande, medlemmar betalar, minst, 200 kronor per kalenderår.
Medlemmar med nedsatt avgift får ingen egen förbundstidning.

INBETALNING
Avgiften betalas in på Scoutkåren Vikingarnas bankgiro 56 71 – 93 70 (helst!)
eller postgiro 15 41 46 – 5 snarast efter terminsstarten, dock senast 30 september
resp. 28 februari.
Glöm inte att skriva namn, avdelning och födelsedatum vid inbetalning. Annars
vet vi inte vem som har betalat.

Scoutkåren Vikingarna
inbjuder till

Terminsavslutning
Hösten 2005
Onsdagen den 14 december avslutar vi
scoutterminen på sedvanligt sätt.
Samling på Värtavägens trottoar mitt emot
scoutlokalen klockan 18.15.
Därifrån går vi i fackeltåg till Gustaf
Adolfkyrkan för själva avslutningsprogrammet.
Kvällen avslutas med kaffe, saft och bulle i
Oscarshemmet, Rigagatan 1-3.
Som vanligt är alla välkomna: Scouter,
föräldrar, syskon, övrig släkt och vänner.
De som har scoutskjorta, har förstås den på.

Välkomna!

Vad händer i scouterna framöver?
Nästa scouttermin börjar vecka 3, 16-19 januari.
Samma tid och plats som denna termin
Sommarläger år 2006 blir det,
för juniorscouter och äldre:
21-29 juli, Sjöstjärnan, ett sjöscoutläger på Vässarö,
för miniorscouter:
ett eget läger på Sjövik i början av sommarlovet
Titta gärna in på scoutkårens Webbplats,
www.vikingarna.nu
lite då och då.
Där kan du se om det är något på gång,
och vad som har varit.
Den 25:e december är det Julotta i Riddarholmskyrkan
som vanligt. Enda chansen på hela året att vara med
om en gudstjänst i Riddarholmskyrkan.
För mer info, titta in på vår webbplats.

