Hej!
Vi ser fram emot att börja en härlig hösttermin i Abrascout och program över
terminen kommer att komma så snart som möjligt. Här kommer dock lite
information om datum som kan vara bra att känna till redan nu. Om inget annat
anges träffas vi alltid i Abrahamsbergskyrkan på onsdagar med drop-in från kl. 18.15
och med scoutaktivitet mellan kl. 18.30-20.00. Ha alltid med kläder för att kunna
vara både ute och inne.
Lördag den 21 september, dagsspårning ”Kämpalek” i Gamla Uppsala med
vandring och kluriga stationer som ska lösas i patrullen på temat: Ut ur tiden!
Avfärd cirka kl. 8.15 från Abrahamsbergskyrkan och åter på kvällen runt kl. 17.30. I
ryggsäcken ska egen lunch/fika packas med för dagen. Kostnad för evenemanget
är 50 kr/deltagare. Vi kommer att behöva hjälp av föräldrar som kan skjutsa och
föräldrar är också välkomna att gå spårning under dagen. Notera gärna om du
som förälder kan hjälpa till med bil i anmälan.
Anmäl dig till din ledare på scout@abrahamsbergskyrkan.se senast 16 september.
Onsdag den 25 september har vi scout på Koviken (Lovön) som är
Abrahamsbergskyrkans sommargård. Samordna gärna med varandra för skjuts.
Vägbeskrivning till Koviken finns längst ner på denna länk:
https://www.koviken.se/vanliga-fragor
Onsdag den 2 oktober kl. 18.30 bjuder vi in till föräldramöte för att kunna berätta
mer om vad som händer i scout och ge ett tillfälle att möta ledarna och ställa
frågor. Det är givetvis scout för alla barn som vanligt denna gång.
Lördag den 12-13 oktober blir det hajk på Koviken. Vi kommer sedan att avsluta
med scoutgudstjänst i Abrahamsbergskyrkan på söndagen mellan kl. 11-12 och då
är alla föräldrar och syskon varmt välkomna att delta.
Om du har frågor och funderingar kommer mycket information att dyka upp på
vår hemsida www.abraung.se. Se gärna till att följa oss på Instagram, @abraung
och @abrascout. Där lägger vi regelbundet upp information om vad som händer i
grupperna och bilder från verksamheten. Du kan alltid nå oss ledare på mail:
scout@abrahamsbergskyrkan.se
Välkommen till en ny scouttermin!

/Scoutledarna

