Infobladet Mars
Hej alla Trollhättescouter!
Jag tänkte att jag som ny ordförande skulle presentera
mig lite. Jag heter Patrik Hagel och är Spårarledare i
Sjuntorp. Jag har varit ledare i THN:s scoutkår sedan
2006, dessutom har jag hunnit med att vara
spårarledare i ett år i Oskarshamns scoutkår. Mina
intressen förutom scouting är att fiska, vara ute i
naturen och odla lite grönsaker och blommor. En av mina
målsättningar under året är att jag skall besöka alla
våra avdelningar och vara med på ett möte.
Hälsningar Patrik Hagel
Lekplatsstaden
Den 3 juni arrangerar City Trollhättan ett startskott för sommaren på och runt
Macken och Skrotnisse lekplatserna. Och vi i Trollhättansscoutkår har fått
frågan om vi vill delta under denna dag. Är ni sugna på att arrangera något denna
dag i kårens namn är ni välkomna att höra av er till oss.
Blå natten 22/4
Glöm inte att gå rundan på Blå Natta lördagen den 21 april o ta en grillad korv på
Scouternas station. Eller hjälp till en stund på plats. Läs mer på länken nedan.
http://www.trollhattan.se/startsida/uppleva-och-gora/evenemangsarkiv/denbla-natten-2017/

Jamboree 17
Vi är 31 scouter och 12 ledare anmälda från Trollhättan. Nu har anmälan stängt
men är det någon scout som vill med så kan det fortfarande gå att anmäla sig.

Hör av dig till mig på 0730-646050 isåfall. På ledarsidan har vi full stab men kan
behöva en eller två ledare på äventyrarna. Hör av dig om du kan tänka dig att åka
med.
För att samla in pengar kommer vi delta i Blånatten den 22 April. Kom gärna dit
och köp en grillad korv.
Kårmästerskap
Vi söker nu ett glatt gäng som vill arangera årets kårmästerskap som går av
stapeln den 22 oktober. Trollhättans energi är redan inbokade på att hålla en
station. Känner ni att ni vill ta över stafetpinnen är ni hjärtligt välkomna att göra
så!
Save the date
Den 12 juni ute på Lipered har vi vår årliga ledaravslutning. Lägg redan nu in det i
kalendern så att du inte missar denna tillställning.
Den 22 augusti har vi tillsammans grenträff på Dannebacken. Vi träffas alla
ledare och övriga och skickar brev till scouterna.

