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Ordförande har ordet:

Då var den här terminen slut. Jag hop-
pas att vi alla ses efter nyår. Vi börjar 
scouterna igen vecka 3 (som börjar 
med måndagen den 15 januari). 

Året är visserligen inte slut men inga 
scoutaktiviteter återstår, så jag vill ta 
tillfäller i akt och tacka för det gångna 
året. Tack alla Ni föräldrar som skänkt 
priser till docklotteriet! Det gav en 
bra slant i kassan. Tack också Ni som 
hjälpte till att sälja (även tack till mor-
mor o farmor).
Tack alla Ni ledare som ser till att vi 
har en bra verksamhet!

Tack alla Ni barn och ungdomar – utan 
Er skulle vi inte ha någon scoutkår!

God Jul och Gott Nytt År på Er alle-
sammans!

Önskar Gytte
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Ordförande har ordet: 

Då var den här terminen slut. Jag hoppas att vi alla ses efter nyår. Vi börjar scouterna igen 
vecka 3 (som börjar med måndagen den 15 januari).  

Året är visserligen inte slut men inga scoutaktiviteter återstår, så jag vill ta tillfäller i akt och 
tacka för det gångna året. Tack alla Ni föräldrar som skänkt priser till docklotteriet! Det gav 
en bra slant i kassan. Tack också Ni som hjälpte till att sälja (även tack till mormor o farmor). 
Tack alla Ni ledare som ser till att vi har en bra verksamhet! 

Tack alla Ni barn och ungdomar – utan Er skulle vi inte ha någon scoutkår! 

God Jul och Gott Nytt År på Er allesammans! 

Önskar Gytte 
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Välkomna till årets första planeringsträff!! 

Styrelse och ledare/funktionärer träffas i Risshyttan  
Fredag 5 januari 2007, kl 18.00 

Då avhandlar vi det för seniorer ”hemliga” och äter gemensam middag. 

Lördag 6 januari är också intresserade Yxor  välkomna.

Frukost serveras lördag kl 08.00 och vi drar igång ca kl 09.00. Lunch serveras 
under dagen. Slut senast lördag 6 januari kl 16.00. 

Anmälan till Gudrun så snart Du vet – men senast torsdag 4 januari
kl 22.00. (0225-50850, gudrun@glans.info, 070-6575792) 

Ps.Om vargavintern kommer över oss kommer vi byta lokal. D.s 

Så Du Yxa som vill jobba mer aktivt med kårarbetet under 2007 
- till exempel vara med på avdelningsmöten/hajker/utflykter/eller andra 
gemensamma aktiviteter -Ta chansen och var med och planera och gör din 
röst hörd.

PlaneringsträffPlaneringsträff



Vi börjar igen vecka 3

Ordförande har ordet: 

Då var den här terminen slut. Jag hoppas att vi alla ses efter nyår. Vi börjar scouterna igen 
vecka 3 (som börjar med måndagen den 15 januari).  

Året är visserligen inte slut men inga scoutaktiviteter återstår, så jag vill ta tillfäller i akt och 
tacka för det gångna året. Tack alla Ni föräldrar som skänkt priser till docklotteriet! Det gav 
en bra slant i kassan. Tack också Ni som hjälpte till att sälja (även tack till mormor o farmor). 
Tack alla Ni ledare som ser till att vi har en bra verksamhet! 

Tack alla Ni barn och ungdomar – utan Er skulle vi inte ha någon scoutkår! 

God Jul och Gott Nytt År på Er allesammans! 

Önskar Gytte 

ÖNSKAR ALLA LEDARE I SÄTERS SCOUTKÅR

God Jul 
och 

Gott Nytt År!

Ordförande har ordet: 

Då var den här terminen slut. Jag hoppas att vi alla ses efter nyår. Vi börjar scouterna igen 
vecka 3 (som börjar med måndagen den 15 januari).  

Året är visserligen inte slut men inga scoutaktiviteter återstår, så jag vill ta tillfäller i akt och 
tacka för det gångna året. Tack alla Ni föräldrar som skänkt priser till docklotteriet! Det gav 
en bra slant i kassan. Tack också Ni som hjälpte till att sälja (även tack till mormor o farmor). 
Tack alla Ni ledare som ser till att vi har en bra verksamhet! 

Tack alla Ni barn och ungdomar – utan Er skulle vi inte ha någon scoutkår! 

God Jul och Gott Nytt År på Er allesammans! 

Önskar Gytte 

Dan före doppare da´n…

Hinner Du ta en paus i julstöket, 

Kanske en kvällspromenad ?

Alla ”Klippingar” (ledare och funktionärer) med familj 
och alla ”Yxor”, (seniorscouter) är välkomna hem till oss 
på

Lodjursvägen 16

Vi har öppet hus med Glögg/kaffe/te och pepparkaka 

Lördagen den 23 december kl 19-22 

Välkomna!

önskar Gudrun, Hans, Erik och Gustav


