Karlsro Scoutkår fyller 50 år 2009 !
Nu firar vi oss själva med en heldag för alla vuxna aktiva inom Karlsro Scoutkår lördag den 7/3 2009.
Ledare och funktionärer med respektive samt seniorscouter i Karlsro Scoutkår hälsas hjärtligt välkomna till en aktiv
och rolig ledardag den 7/3 2009. Aktiviteterna under dagen är indelade i två block och det går bra att anmäla sig till
endera eller båda, se nedan:

1/

Kl 14.00 -15.30 För alla ledare och funktionärer
Samarbetsbana vid Fjällnora friluftsanläggning
Där övar vi vår förmåga att samarbeta under trevliga former och med uppgifter som är anpassade efter
deltagarna. Aktiviteterna pågår från kl.14.00 till ca 15.30 och varje deltagare betalar själv 100 kr på plats
(kåren står för resten av kostnaden).
Ett begränsat antal platser finns, så först till kvarn. Gäller ledare och funktionärer
Samåk gärna! En lista över övriga deltagare kommer att finnas på hemsidan.

Efter samarbetsbanan finns Hågadalsskolans gymnastikhall med omklädningsrum tillgängliga kl 16 -18
för dem som vill duscha och byta om inför kvällens middag.

2/

Kl 17.30 – 23.00 För alla ledare och funktionärer med respektive och seniorer
Jubileumsmiddag i Hågadalsskolans matsal
Ledare och funktionärer med sina respektive och alla våra seniorer hälsas hjärtligt välkomna!
(Middagen är gratis, men det kommer att finnas en hatt för kollektinsamling för frivilliga bidrag som kommer
att gå oavkortat till senioreravdelningen och deras fjällhajk, som tack för att de lagat maten för kvällen)
Underhållning och spännande förtäring under hela kvällen utlovas!

Anmälan till båda aktiviteter på:

www.karlsro.nu eller till jubileum@karlsro.nu
***************************************************************************************

Jag vill vara med på Samarbetsbana i Fjällnora:
Namn: ………………………………………………………………
E-post:…………………………………………….. ………………..
Telefon:……………………………………………………………..
Vill dela transport ………………………………………..................
Kan ta med någon/några i min bil:………………………………….
***************************************************************************************

Jag/vi vill gärna komma på Jubileumsmiddag på Hågadalskolan
Namn ………………………………………………………………………………………
Medföljande namn:………………………………………………………………………….
Ev behov av specialkoster:………………………………………………………………….
Övrigt.:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....

Varmt Välkomna önskar Styrelsen för Karlsro och Jubileumskommittén
Obs! Sista anmälningsdag är den 26 februari

