HÖSTENS KRETSDAG
29 SEPTEMBER KL 11-15
Lida Gård utanför Flen
Västra kretsens scouter och ledare är välkomna till en kretsdag strax
utanför Flen.
Det är samtidigt en dag för allmänheten
kring Generation Pep – ett initiativ från
kronprinsessan och prins Daniel för att få
barn och unga att röra på sig mer. Olika
organisationer ordnar prova-på-aktiviteter
och det brukar komma någon kändis som
håller i trådarna. Förra året var det
Carolina Klüft.
Scouterna i Flen kommer ordna en hurry
scurry-bana.
Vi har eld i grillen så om man vill kan
man ta med korv eller annat att grilla. Det
går också att köpa fika eller lunch.
Sen är det fritt fram för alla att prova på de
olika aktiviteterna som sker på området,
studsmatta, golf, fotboll, med mera.

Mer info på baksidan om tider,
samåkning, m.m. för oss från
Katrineholms Scoutkår

Klädsel Scoutdräkt förstås för de som har!
Och i övrigt efter väder.
Frågor? Kontakta respektive ledare!
Vägbeskrivning: Från Katrineholm/Valla:
Åk väg 55 mot Flen. Strax innan ni
kommer fram till avfart mot
Nyköping(där det har blivit 70), sväng
vänster mot Lida gård. Följ grusvägen, och
parkeringsanvisningar som arrangören
lämnar.
Ta med syskon och föräldrar, och så hoppas
vi att vi får en kul dag tillsammans!
VÄLKOMNA!
Flens scoutkår av NSF –
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Det här fotot av

KRETSDAG I FLEN 29 SEPTEMBER
Läs först inbjudan på andra sidan!
Hela familjen är alltså välkommen att följa med.
För Katrineholms Scoutkår gäller:
Samling vid Scoutgården, Stalls backe, kl. 10.20 för samåkning.
Glöm inte matsäck och kläder efter väder!
Om ni inte kan stanna ända till kl. 15 går det att åka hem tidigare, om alla som åker i
samma bil kommit överens om det. Det går även att åka direkt till Flen och Lida gård,
om det passar bättre med var ni bor – och då ses vi på plats vid Lida Gård kl. 11!
Vi tar inte in någon anmälan för familjescouterna. Vi utgår från att alla familjer i
familjescouterna har möjlighet att köra bil, eftersom alla har en vuxen med sig, men
sedan kan ju även familjescouterna samåka om det finns plats. Och om ni har plats över
i bil kan det även finnas scouter från andra grupper som behöver skjuts!
Om ni har äldre barn som också är scouter och ska delta så anmäler ni dem till respektive
ledare enligt den inbjudan som de har fått, och då kan ni ange ev. lediga platser i bil.
Frågor:
Pelle Andersson, pelle.andersson@scouterna.se, 070-3765420

