Åpningstur til
KÅKEN
Søndag 20. august 2017
Også i år samles vi til åpning av høstsesongen på
hytten vår, KÅKEN. Dette er en tur hvor hele
familien deltar. I år er det 11 år siden «nye»
Kåken sto ferdig.
Åpningsturen er en utmerket anledning til å
treffe andre speiderfamilier i gruppen, og bli
bedre kjent med andre speidere, lederne og
Kåken.
PROGRAM:
Vi vil ha en enkel åpningsseremoni med Scouts Own og markering av overgang for dem som skal
over i ny enhet, og ha spennende speideraktiviteter rundt hytten.
Vi håper at alle medlemmer inviterer med seg familien og møter opp! Speiderne som skal over
fra flokk til tropp er spesielt velkomne!
Vi serverer drikke (kaffe/te/saft), men matpakke og noe å drikke av må dere ta med selv.
ARRANGEMENTET STARTER kl. 12.00
Vi stiller med veivisere både fra Mon Plaisir og Brushytten for dere som ikke er så godt kjent på
denne delen av Byfjellene.
A) Start fra Fjellveien (Mon Plaisir) kl. 10.00. Turen går opp Skredderdalen og Malerskaret.
B) Start fra Brushytten kl. 11.00. Dit tar du deg fram på egen hånd. Turen går videre over
Rundemanen.
Se også kart på neste side.
KJENNER DU NOEN SOM HAR LYST TIL Å BLI SMÅSPEIDER?
Aktivitetene i enhetene starter opp uken etter åpningsturen, og vi tar inn nye 3. klassinger når vi
starter opp. Inviter gjerne med noen som har lyst å begynne i flokken, og som gjerne vil vite litt
om hva vi holder på med i speideren!
Hjertelig velkommen!
Speiderhilsen

Gruppeledelsen/arrangementskomité

4. Bergen-Sandviken gruppe av Norges speiderforbund
Møtelokaler: Sandviksveien 41 (v/Sandvikstorget)
Bankgiro: 3625 85 91326
E-post: gruppeleder@4bergen.no

Postadresse: Postboks 228 Sentrum, 5804 Bergen
Organisasjonsnr: 983 775 179
Internett: www.4bergen.no

Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).

KÅKEN-dugnad
Lørdag 19. august 2017
For å gjøre Kåken ferdig til høstens og vinterens aktiviteter, samt gjøre en del mindre
vedlikeholdsoppgaver, kommer vi ikke utenom den tradisjonelle dugnadslørdagen!
Alle KÅKEN-venner (speidere og foreldre) inviteres til dugnad lørdag før åpningsturen.
Vi har en rekke oppgaver på programmet, blant annet:
•
•
•
•
•

Vedsjau
Diverse snekkerarbeid og annet vedlikehold
Vasking inne, selv om været er for fint til å være inne ☺
Fortsette med bålplassen
Forberedelser til åpningsturen om søndagen.

Vi serverer drikke (kaffe/te/saft), men
lunsjmat må dere ta med selv. Vi kommer
til å ha felles bål/grill om kvelden, med
felles innkjøp, for dem som melder seg på!
Det blir fellesavgang fra Mon Plaisir kl.
10.00, dugnaden starter ved ankomst. ca.
kl. 11.30.
Hvis det er interesse for det, vil det også
være mulig å gå opp fredag ettermiddag.
Alle som vil gjøre en innsats for Kåken er
hjertelig velkomne!
Gi beskjed til Kurt (kurt.hanevik@uib.no)
hvis du kan være med, og gi spesielt
beskjed om du overnatter til søndagen
og/eller er med på grillingen om kvelden.

Speiderhilsen fra Kåken-gruppa

Frode Sjursen, tel: 95 75 44 48
Kurt Hanevik, tel: 93 85 66 90
Jørgen Jørgensen, tel: 94 80 85 13

