ÄRENTUNA SCOUTKÅR
STORVRETA

Hej Alla medlemmar och föräldrar
Äntligen kan vi starta upp lite scoutverksamhet igen! Efter samråd med Social- och
Kulturdepartementen så har Scouterna centralt fått klartecken för att starta upp
scoutverksamheten igen men med fortsatt försiktighet, läs mer här. Vi i vår kår har valt att
starta upp de olika avdelningarna under v 4 och 5. Någon avdelning har valt att dela upp
avdelningen så att de ses varannan vecka för att känna att vi kan genomför bra och roliga
aktiviteter med de restriktioner som nu råder. I största möjliga mån kommer vi övergå helt till
fysiska träffar framöver men håll utkik i mejl, mess eller på sociala medier för det kan bli
snabb omställning om någon av ledarna får förhinder. Därför vill vi slå ett slag för att gå in på
Scoutnet och uppdatera alla kontaktuppgifter där så vi snabbt kan komma i kontakt mer er
föräldrar om det skulle behövas. Gå in på: https://scoutnet.se/. Har ni frågor eller
funderingar är ni alltid välkomna att kontakta ledarna eller Susie Andersson vår
ordförande, scoutsusie@gmail.com
Vi vill även passa på att slå ett slag för vår nya fina kårmössa i marinblått med ett
vitt brodyr fram. Se mer i bladet.
Ser fram emot en ny termin med många härliga scoutmöten!
Styrelsen och ledarna Ärentuna Scoutkår
- - - - - -
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Nyhet! Kårmössa
Vi har tagit fram en scoutmössa som vi nu säljer för 150 kr (varav 50 kr går till vår
verksamhet). En mjuk, varm och skön mössa med tops eller utan tofs. Mössan är mörkblå
– se bild på vår hemsida, Ärentuna scoutkår. Beställ genom att skicka mejl till:
postmottagare@arentuna.se för beställning.
- - - - - - - - - - -

SOMMARLÄGER 2021
(obs! Lägerdatumet är flyttat efter förra utskicket)
Mitt i vintern och vi planerar redan sommarens läger DALACAMP 2021 -lägret vi skulle åkt
på förra sommaren men som blev uppskjutet till i år pga pandemin. I sommar räknar man med
att det ska kunna gå och genomföra. Lägret är nu flyttat till lördagen den 31 juli – 7 augusti i
Kopparbo, Dalarna. Sista definitivanmälan är 25 mars. Lägeravgift 2 500 kr för hel vecka och
Spårare (ons-lör) 1 500 kr. Anmälningsavgift om 500 kr ska inbetalas senast 31 mars till
föreningens bankgiro.
- - - - - - - - - - -

FIXARDAG
Söndagen den 25 april kl 10-15. Föräldrar och scouter kommer till lokalen och vi delar
upp alla de sysslor som behövs göras på ett Coronasäkert sätt. Allt från målning,
fönsterputsning, rensa hängrännor, fixa med uthus samt vårröja på gården. I år behöver vi
även grävt ner fundamentet till och få rest vår flaggstång. Kan du inte vara med denna dag
så går det att få en uppgift att lösa vid annat tillfälle.
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Free Being Me och Nolltolerans avseende mobbingbeteende
Tråkigt nog har det kommit till vår kännedom att det har förekommit mobbing inom kåren
barnen emellan. Inom scouterna är vi stolta över att vi välkomnar alla och jobbar för att
alla ska ha möjlighet att vara med. Alla inkluderas! Därför är det extra ledsamt att få ett
meddelande från förälder där vi har misslyckats att uppmärksamma när dennes barn blivit
utsatt av andra barn. Tyvärr vet vi ju alla att barn ibland kan vara lite dumma och säga
saker till och om varandra när man är annorlunda, är lång/kort, smal/kraftig osv men det
är inte ok och vi försöker verkligen finnas där och uppmärksamma och stävja om vi
märker sådant beteende. För att förebygga detta kommer vi inom kåren att arbeta mer med
Free Being Me i vår verksamhet. Kan vara bra för er föräldrar att känna till om barnen
kommer hem och nämner något. Free Being Me är ett program framtaget av scouterna och
används Globalt.
- - - - - - - - - - -

Ärentuna scoutkår fyllde 60 år 2020
Vi efterlyser fortfarande Dig som vill vara med och planera denna dag? Hör av dig till
Susie Andersson, vår ordförande, scoutsusie@gmail.com, eller tel 0708-884267 eller om
du har någon idé på vad vi kan göra för att uppmärksamma denna dag.
- - - - - - - - - - -

Påminnelse om Scoutdräkt
Inom scouterna har vi scoutklädsel som visa vår samhörighet. Det kan vara scoutskjortan,
t-shirten, hoodien osv samt att vi bär en halsduk till detta. Dessa produkter och en massa
annat scoutrelaterat kan ni beställa i scoutshopen, Scoutshop, och när ni beställer glöm
inte skriva att ni tillhör Ärentuna Scoutkår då vi som kår får en liten återbäring varje år på
alla inköp som sker via shopen. I kåren har vi även tagit fram en egen sweatshirt som går
att beställa, även den funkar som scoutdräkt. Sweatshirten kostar 300 kr och den har ett
stort scoutliljetryck på ryggen samt en liten scoutlilja på bröstet med Ärentuna scoutkår.
Önskar du beställa så mejla: postmottagare@arentuna.se storlek samt namn och
kontaktuppgifter senast 5 mars 2021.
- - - - - - - - - - -

Julförsäljningen 2020
Ett stort tack till er som köpte samt hjälpte till att sälja våra scoutljus och almanackor. Vi
har något paket ljus kvar om det är någon som missade eller önskar fylla på lagret. Vi har
även några almanackor kvar – pris 100 kr nu! Pengarna som vi får in och som blir över
efter inköp används till våra avdelningsmöten samt hajker/övernattningar. Mejla:
scoutsusie@gmail.com om du vill köpa. 1 fp ljus 60 kr, med 5 handstöpta vita ljus
Scouternas Almanacka nu 100 kr (ordn pris 130 kr)
- - - - - - - - - - Kårkalender:
v4
Terminsuppstart
28/2
Sista preliminära anmälningsdag till årets sommarläger
25/3
Årsmöte Ärentuna scoutkår kl 18:30
25/3
Sista dag för definitivanmälan till årets sommarläger
31/3
Sista dag att betala in anmälningsavgiften för sommarens läger.
25/4
Fixardag där föräldrar och scouter hjälps åt att fixa med vår stuga
Maj
Kåren hoppas kunna genomföra kårvandringar och/eller andra aktiviteter under
några helger mer info kommer under våren när vi vet hur pandemin artar sig.

Ärentuna Scoutkår
Hemsidan
Facebook

