Nyhetsbrev februari 2015

Hållpunkter framöver!

Studentordförande har ordet
Hej alla medlemmar i vår kära kår!

Jag har hört en fågel kvittra i mitt öra att ni har
snö där uppe. Här nere i Lund är det barmark
och gruset har redan börjat försvinna. Vad
skönt att ni och jag har fått njuta av lite sol på
senaste tiden.
Datum för hela kåren att hålla
koll på. Ni kommer få mer
information inför eventen men
spara datumen, fler saker
kommer tillkomma från varje
avdelning.
18 mars – Kårstämma
26 april – Kårdag (med
dramatisk tema)
30 april – Valborg med
Djursholms Scoutkår
Maj – Djursholms torgs
vårmarknad (datum ej känt)
2 juni – Sommaravslutning
Sommarläger vecka 26!
De äldre scouterna åker den 2228/6 och de yngre scouterna
(Sjöfåglar och Vildfåglar)
ansluter den 26-28/6.

Det är supermycket som händer i kåren nu. Vad
jag vet ska tre avdelningar ha hajk i helgen som
kommer – vad kul! Jag hade gärna kommit själv
men har alldeles för mycket att pyssla med i
skolan. Som för övrigt går bra, tack!
I vår har vi mycket spännande som händer. Allt
från vårhajker, roliga seglingsmöten, vår egen
Kårdag och Valborgsfirande! På Valborg tänder
vi elden och visar upp hur duktiga vi är.
I sommar väntar kanske världens roligaste
sommarläger. Vi ska till Vindalsö ute i
Stockholms skärgård och visa vad vi lärt oss
under våren i främst segling men också i
samarbete, våra egna värderingar och
relationer med andra. Jag var själv där förra
våren – en magisk plats!
Jag hoppas att ni är lika taggade på denna
termin som jag är. Vi ses när vi syns!
Kram Jacob!

Fix, trix, stöd och nöd!
Det finns alltid saker att pyssla med, inte bara i stugan men även hemma i era hus.
Någon av er kanske städar ut vinden, garaget eller båthuset och inser att ni har för
mycket saker? Tänk då på oss innan ni slänger något användbart. Vi kan mycket väl vara
intresserade av utklädningskläder, vedklabbar, kakel, verktyg, flytvästar, material till
jollarna eller något annat!
Vi vill expandera vår flotta med schyssta båtar och jollar. Om ni hör något eller själva har
något hemma får ni kontakta oss så kan vi se om vi kan göra en bra deal!
Kontakta ordforande@djursholmsscoutkar.se om du vill veta hur du kan hjälpa till.

Vedhög eller igloo?
Om ni kikar bakom våra bodar så
ska ni få se en gigantisk vedhög.
Frågan är om det är en vedhög
eller om den är ihålig!
Tack så mycket Peppe för ditt fina
arbete. Nu behöver vi inte oroa
oss för ved på ett tag!
Vill ni ha snabbare uppdateringar
på vad som händer – kolla in vår
facebook grupp:
https://www.facebook.com/group
s/111125312309106/

Snabbinsikt: Ledarna
Varför vår förening finns är för att utveckla era barn, våra
scouter, och få dem att växa som individer. Detta beskrivs
genom våra 14 målspår som vi jobbar med på varje möte och
som är anpassat till varje åldersgrupp.
Hur vi jobbar är enligt vår egen teknik, scoutmetoden. Den
innehåller sju delar och är allt från att jobba med patrullen
(gruppen) till en scoutlag genomsyrad av goda värderingar.
Resultatet blir vad vi gör inom scouterna. När vi har målen
(varför) och hur vi ska jobba kan vi med dessa komponenter
skapa våra roliga och lärorika aktiviteter.

Klicka på bilden för att få
veta mer (scrolla ner lite,
det finns så mycket bra)!

