
 Jul i Forshems Scoutkår 2016 
Bad i Skara badhus 

Det stora juldoppet gör vi            

tillsammans med Hällekis IF               

i Skara badhus                            

lördagen den 19/11,           

kl.18.00 - 20.00. 

Du som är medlem i Forshems 

scoutkår eller HIF går in gratis 

och övriga familjemedlemmar 

betalar 20 kr/person. 

(Föräldrar ansvarar för                   

tillsynen av sina barn) 

 

 

 

 

 

 

Kaféet kommer att vara öppet 

när vi är där. Så du kan ta med 

dig en slant ifall du blir fikasugen 

under kvällen. 

Julmarknad               

på Falkängen 

Under lördag och söndag i vecka 

45 och 46 kommer Forshems 

scoutkår att sälja korv, glögg och 

kärvar m.m. 

Avdelningarna ansvarar för var 

sin dag och då får du gärna   

vara med och hjälpa till med 

försäljningen. 

 

Lördag 12/11                         

Utmanarna (15-18 år) 

Söndag 13/11                       

Spårarna (8-9 år)                         

Lördag 19/11                               

Äventyrarna (12-14 år)                                                   

Söndag 20/11                               

Upptäckarna (10-11 år) 

                       

Tid: 10.00-18.00                   

(men prata med din ledare) 

Luciaträning 

Tisdagen den 6/12,                   

kl. 18.00-19.00, är det dags att 

öva in sånger till årets luciatåg.  

Träningen sker i                       

Forshems kyrka.  

Scouter från alla avdelningar             

är hjärtligt välkomna. 

Luciafirande                             

i Forshems kyrka 

Söndag den 11/12 bjuder             

scouterna på ett stämningsfullt 

luciatåg i  Forshems kyrka, 

kl.18.00.           

Ta gärna med dig släkt              

och vänner! 

Scouter som är med i luciatåget 

samlas, ombytta och klara, i            

församlingshemmet, kl. 17.00. 

Tärnor: Kontrollera era batteriljus 

hemma så att de säkert fungerar.  

Uppstart av vårterminen:  Vi drar igång ordinarie verksamhet på de vanliga mötesdagarna under vecka 3, 2017. 

Tomteparad              

i Götene  

 

 

 

 

Söndagen den 27/11 är det   

dags för årets tomteparad.             

Samling kl. 15.45                     

(på grusplanen utmed                 

Järnvägsgatan, mitt emot          

Ceciliagårdens parkering) 

OBS! Scouthalsduk och 

tomteluva på!!! 

Bäver- och spårarscouter åker 

med på traktorsläpen i paraden 

och de äldre scouterna lyser upp 

kvällen med facklor.  

I år är ljusprinsessan en       

upptäckarscout från                      

Forshems scoutkår. 

Julmarknad                  

i Österäng          

Lördagen den 3/12 sköter     

Bäveravdelningens ledare    

ruljangsen vid scouternas stånd, 

utanför Österängs bygdegård. 

Åk gärna dit och handla fint   

hantverk i bygdegården.        

Efteråt kan du glädja magen med 

scouternas goda raggmunkar 

med stekt fläsk och lingon. 

I övrigt finns vårt vanliga utbud 

av kärvar, lotter och korv med 

bröd etc. 

Föräldrar, se hit! 

Torsdagen den 1/12, kl.18.00,        

kommer kårens ledare att 

tillverka de dörrkransar som 

ska säljas vid Österängs   

julmarknad. 

Vi vill               

gärna ha er 

hjälp                        

med detta 

arbete!                                           

Så ta med 

handskar och 

en tång så 

sätter vi 

igång…  

Stöd Forshems 

scouter genom att 

skänka din pant                                                                                                                                             

     

Forshems Scoutkår deltar i     

föreningskampen, arrangerad av 

Panta Mera. De pengar vi får in 

från era skänkta pantburkar och 

petflaskor kommer gå till att 

minska hajk- och lägerkostnader 

för scoutkårens medlemmar. 

 

Vi tar även emot                            

importerade och skadade  

burkar.  


