NOVEMBER-DECEMBER 2019

Vad gör scouterna på vintern?
Häng med Forshems Scoutkår!

Det är mycket som är på gång...
Julmarknader, tomteparad, lucia m.m...
Julmarknaden ”Vintergatan”
på Falkängen i Hällekis är
avklarad för i år. Tack alla
Spårare, Upptäckare och
Äventyrare som hjälpte oss
ledare med försäljningen av
korv, glögg, kärvar och lotter.
Det hade inte gått lika bra
utan er!

Föräldrar se hit!

Men än är året inte över. ...

Uppstart av
vårterminen
2020

Torsdagen den 5/12,
kl. 18.00 kommer kårens
ledare att tillverka de
dörrkransar som ska säljas
vid Österängs julmarknad.
Vi vill ha er hjälp med detta!
Så ta med handskar och en
tång så sätter vi igång...

Vi drar igång ordinarie
verksamhet på de vanliga
mötesdagarna under
vecka 3, 2020.

TOMTEPARAD

JULMARKNAD I ÖSTERÄNG

TRÄNING

Söndagen den 1/12 är det dags
för årets tomteparad.

Lördagen den 7/12 sköter
Bäveravdelningens ledare
ruljansen vid scouternas stånd,
utanför Österängs bygdegård.

Tisdagen den 10/12, kl.
18.00-19.00, är det dags att öva
in sångerna till årets luciatåg.
Träningen sker i Forshems kyrka.
Scouter från alla avdelningar är
hjärtligt välkomna.

Samling kl. 15.45 (på grusplanen
utmed Järnvägsgatan, mitt emot
Ceciliagårdens parkering
Obs! Scouthalsduk och
tomteluva på!
Bävrar och spårare åker med på
traktorsläpen i paraden och de
äldre scouterna lyser upp kvällen
med facklor.
I år heter ljusprinsessan
Sofie Larsson och hon är en
upptäckarscout från Forshem

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.

LUCIAFIRANDE
Söndagen den 15/12 bjuder
scouterna på ett stämningsfullt
luciatåg i Forshems kyrka,
kl. 18.00 med efterföljande fika i
församlingshemmet.
Tag 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.

Stöd Forshems
Scoutkår 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 att gå till
att minska hajk- och
lägerkostnader för
scoutkårens medlemmar
Vi tar även emot
importerade och skadade
burkar.

