Kontakt
Benny Malmström 072-937 51 71

abmalmstrom@hotmail.com

Liselott Söderlund 070-606 43 73

liselott.soderlund@gmail.com

Robert Dahlin

robert.dahlin.rd@gmail.com

070-210 88 39

Medlemsavgift
Vi tar ut en liten avgift för våra deltagare. Detta ska täcka material, lokaler
och försäkring. Alla vi ledare jobbar ideellt. Vi ändrar nu från terminsavgift
till läsårsavgift och att man betalar 1 gång/år. Avgiften är 200 kr/läsår.
Läsåret börjar i augusti/september och fortsätter 1 år framåt
Vi vore tacksamma om Du kunde hjälpa oss med att betala in avgiften till
vårt plusgiro: 56 88 53-6 Hjortensbergskyrkans ungdom.
Märk inbetalningen med din scouts namn.
Observera om din scout är med i någon annan grupp inom HKU, så
betalar du bara för den ena gruppen, alltså du behöver inte betala för fler
aktiviteter.
Tillkommande avgifter
Det blir tillkommande avgifter för hajker.
Scoutskjorta
Scoutskjorta finns att köpa för de som vill.
Pris för ny skjorta 300 kr.
Pris för begagnad skjorta 150 kr.
Använd scoutskjorta som är bra skick, tvättad och struken och fri från
märken köps tillbaka för 150 kr.
Alla åldrars Gudstjänst
Denna gudstjänst är riktad till hela familjen och efteråt finns det fika.
Family House
På Family House vill vi mötas för god gemenskap, möjlighet till att fira
andakt med mycket lovsång och bönestationer, och göra någon kul

aktivitet ihop.
Kvällen kostar 50:- för vuxen 30:- för barn Max 150:- / familj
Anmälan med antal och ev behov av specialkost görs till
andreas@hjortensbergskyrkan.se eller 0722-507641

Äventyrare/Utmanare våren 2019
(Tonårsscouter)
Söndagar enligt schema

Övrig information

Program

20/1 Alla åldrars gudstjänst 11:00

3/2

Scouter på is vid Söra 12:00-16:00

3/3

Scouthantverk 16:00-19:00

23-24/3

Vinterhajk

16/3 Konsert med LinD och Soul Children
17:00

7/4

Allt en scout ska veta 16-19

28/3 Alla åldrars gudstjänst 11:00

27/4

Tunnelbanejakten

11/5 Family House 17:00

18-19/5

Hajk utan tak och utan mat

9/6

Alla åldrars gudstjänst och HKU:s

2/2 Family House 17:00

sommarfest
Juni

Preliminärt mindre sommarläger

21-27/7

Sommarläger Prisma Söderhamn

På Scouterna
försöker vi vara
ute så mycket
som möjligt ta
därför med
kläder därefter.

