Infobladet April
Nu är våren här och terminen i full gång och det är redan halvtid innan sommaren. Den nya
styrelsen har haft sitt första styrelsemöte och eftersom de flesta av oss har nya roller så är det
lite ovant ännu. Ordförande och vice ordförande är fortfarande Louise och Omid. Jonas är
kvar som ledamot med ansvar för husen. Jennie är numera sekreterare och Fanny kårutbildare.
Vår nya kassör Jessika Sjöberg från Sjuntorp kommer att få hjälp av Petra som numera är
ledamot med inriktning på ekonomistöd och sist men inte minst är Roar Eriksen tillbaka i
styrelsen.
En sak som är säker är att vi tror att året kommer att präglas av kamratskap, roliga
hajk/lägerminnen samt WOW-känsla. Ett sätt att vara med och skapa och uppleva dessa, är att
vara med på Sollägret, Hakuna Matata, Familjeresan och inte minst ledaravslutningen. Men vi
skapar minst lika många av dessa saker på avdelningsmötena på husen som vi gör på de lite
större arrangemangen.
Vi säger som de gör i melodifestivalen – Nu kör vi!
Våren är här och glöm ej att vårstäda
Vi vill påminna alla er ledare på våra scouthus att planera in en vårstädning. Allt material som
inte används, passa på att sortera och plocka in i materialförråd så att det inte står framme och
tar plats. I samband med städningen så kan ni ta ut ert ledarvårdsbidrag, kom ihåg det.
Fokus vuxenrekrytering 18 april, 18-21 (inkl.fika), Dannebacken
Västra kansliet inbjuder alla i Västbodal till en kväll med fokus på vuxenrekrytering. Vi ser
att någon representant per avdelning kommer på denna träff eftersom vi är i behov av just
vuxna i vår kår. De tankar som ni får med er under kvällen kommer att användas den kväll
styrelsen träffar respektive hus och pratar behov hösten 2016.
Anmäl er till: vastrakansliet@scouterna.se senast 15 april.
Hela Kronan Gungar, 5 maj
Det har blivit en tradition att vi i Trollhättansscoutkår är representerade på Hela kronan
gungar och så kommer det bli även i år. Tanken är att vi ska visa scouting och gemenskapen
vi har men för att göra detta behöver vi hjälp med frivilliga som kommer dit. Vi kommer att
vara på plats på Kronogårdstorg den 5 maj redan klockan 9 på morgonen, aktiviteterna öppnar
klockan 11 och håller på till 17 efter det städar vi och åker hem. Känner du dig manad att vara
med hela eller bara delar av dagen, skicka då ett mail till fanny.wingren@gmail.com så vi kan
planera upp dagen.

Vi tror på att synas! Så tipsa gärna era scouter om att komma förbi Hela kronan gungar i
scoutklädsel.
Hakuna Matata – Årets kårläger, 4-7 augusti
Nu är det dags att anmäla sig till årets kårläger! Vi har utlovat en djungel-, öken- och havsdag
och de programaktiviteter vi kommer att göra är:
Torsdag: Bygga läger, orientera sig på lägerängen, disco för äventyrarscouter
Fredag: Flottbygge (förmiddag) och hinderbana (eftermiddag)
Lördag: Sandslottsbygge (förmiddag), jättelek (valfritt eftermiddag) och lägerbål (kväll)
Söndag: Packa ihop lägret och åka hem
På byn kommer vi ha möjlighet till spontanaktiviteter.
Den 26 april är sista dagen att anmäla sig, så glöm ej att sprida informationen ut till våra
scouter.
Utrustning
Som scout åker man ofta på hajk eller läger. Då behöver man bland annat ha sovsäck och
liggunderlag för att sova och en ryggsäck för att bära. Man behöver inte köpa det dyraste för
att det ska vara bra och det mesta kan man ärva eller låna av nära och kära.
Har man inte sovsäck, ryggsäck eller liggunderlag så kan man låna av kåren. Det finns
sommarsäckar, liggunderlag och enklare ryggsäckar på varje hus att låna. De funkar bra för
den vanliga hajken/lägret.
Skall man på hajk under sen höst och tidig vår eller på vandringshajk så har kåren också 4
låneutrustningar för detta i Lägerförådet. Dessa bokas av din ledare hos materialgruppen. Ett
sådant lånekitt Innehåller sovsäck (-4) sovsäckslakan, ryggsäck, ryggsäcksöverdrag och
uppblåsbartliggunderlag.

Tre fingrar mot pannan!

