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www.horbyscout.se

Scoutinfo

Hej Scouter, Scoutföräldrar och andra!
Nu på våren har vi några aktiviteter som vi speciellt vill informera om.
Några skulle vi vilja att man anmäler sig till (sista datum för anmälan inom parentes).

Musikkafé, Scoutgården – söndag 15/4, kl 15:00
Hörby scoutkår tillsammans med kvartersbandet The Poppels bjuder in till musikkafé.
Entrén kostar 50 kr, fika ingår i entréavgiften. Tanken är att scoutkåren fixar fikat och
hela behållningen går till scoutkåren. Det vore ju trevligt om några scouter och/eller
föräldrar skulle kunna hjälpa till med bakning (eller inköp), servering samt ta emot
betalning.

Kårgemensam övernattning + StGeorg 21-22/4
Hörby scoutkår har en gemensam övernattning samt St Georgs-firande (vid torpet).
Separat information kommer inom kort, men vi vill redan nu informera om att vi gärna
skulle vilja veta om några föräldrar kan hjälpa till under hela eller delar av
övernattningen. Dels för att det vore trevligt och få en chans att se vad era barn gör i
scouterna, och dels för att vi ska kunna hinna med korvgrillningen nedan.

Korvgrillning – Kulturskolan 21/4; 11:00-15:00
Ett av få tillfällen för att tjäna pengar till scoutkåren. Kulturskolan har öppet hus/prova-på
lördagen den 21/4 och scoutkåren säljer korv till besökarna. Två vuxna (ledare eller
föräldrar) skulle behövas för att fixa med detta. Krockar ju olyckligtvis med
övernattningen.

Valborg 30/4 (finns en lista på scoutgården som några redan fyllt i)
Hörby scoutkår tänder traditionsenligt Valborgsmässoelden i Karnas backe. Ett fackeltåg
kommer att starta från Gamla Torg till Karnas backe. Fackeltåget börjar klockan 18:00
och elden tänds klockan 18:30. Fyll gärna i listan nästa gång ni passerar scoutgården.

Snapphanefejd 6/5 (21/4)
Scouttävling i Glimåkra för alla scouter i snapphane scoutdistrikt (äventyrarna börjar
redan dagen innan).

ICA barnensdag 19/5
Ett event vid ICA i Hörby där vi får tillfälle att visa upp scouting. Mer info senare.

Regionsläger Bazaar 29/7-4/8 (1/8-4/8 för spårare) (22/4)
Sommarläger på Sjöröd för alla scouter i Skåne. Info finns på hemsidan
(www.horbyscout.se) och har mailats ut.

Frågor?
Om ni undrar något, kontakta oss ledare. Antingen per telefon eller mail
ledare@horbyscout.se.

