KOM MED
I VERKSAMHETEN!
BARNS OCH UNGAS scoutverksamhet
behöver många hjälpande händer för
att bli bra. Scoutingen har långa
traditioner. Det syns dagligen i åldersgrupperna och på veckomötena om
verksamheten fungerar väl, då många
barn deltar i grupperna och det ordnas
utfärder, hajker och läger. Vi tar gärna
emot nya frivilliga och hjälpande extrahänder så att kvaliteten på vår scouting
hålls hög också i framtiden
SOM VUXEN kan du bidra med det som
passar dig och din tidtabell. Den här
blanketten hjälper dig att berätta för oss
hur mycket tid och resurser du kan ge

just nu. Vi frågar också om du har något
speciellt kunnande som du vill dela med
dig, eftersom det för både små och stora
scouter är en fin upplevelse att lära sig
nytt och träna färdigheter med någon
som verkligen kan sin sak. Du binder
dig inte till något genom att fylla i
blanketten, men du öppnar en möjlighet
att berika ditt eget liv och att hjälpa oss
att låta alla som vill ha scouting som
hobby komma med. Det krävs varken
scoutbakgrund eller specialkunskap för
att komma med utan det räcker med
ett öppet och fördomsfritt sinne. Tipsa
gärna vänner och bekanta!

JAG SKULLE GÄRNA STÄLLA UPP SOM
STORKÖKSKOCK
Jag kan ansvara för maten för
stora grupper, t.ex. i lägerköket

ELDVAKT
Jag kan ställa upp och vakta
elden i kamintält på natten

KÖKSHJÄLP Jag kan hjälpa till
med proviantering och matlagning

MATERIALTRANSPORTÖR
/LAGERARBETARE
Jag kan hämta material från
lagret och föra det tillbaka

TRANSPORTÖR
Jag kan transportera utrustning
för utfärder/läger/evenemang
LEDARE FÖR VECKOMÖTEN
Jag kan leda veckomöten för en åldersgrupp tillsammans med en annan vuxen
INHOPPARE FÖR VECKOMÖTEN
Jag kan hoppa in som ledare för
veckomöten då en ordinarie ledare
får förhinder
CHAUFFÖR
Jag kan skjutsa barn till och
från utfärder med egen bil

MINA KONTAKTUPPGIFTER
NAMN 				

ÅLDER

BOSTADSOMRÅDE

VEDANSVARIG
Jag kan såga och hugga ved och
t.ex. värma bastu eller tvättvatten
på utfärder och läger

TRUBADUR
Jag kan spela gitarr (eller
annat instrument) under ett
lägerbål eller evenemang
ALLT I ALLO
Jag kan ställa upp och fixa där det
behövs, t.ex. resa tält,
hugga ved, fixa bastu
LEDSAGARE
De yngsta scouterna behöver
vuxna ledsagare t.ex. för att
delta i scouttävlingar
ANNAT, VAD?

ADRESS
TELEFON

JAG
VILL

MAN FÅR BE MIG OM HJÄLP

E-POST

bli medlem
i kåren

hjälpa till
då och då

JAG ÄR INTRESSERAD AV / VILL VETA MERA OM
Veckoverksamheten (ledare, inhoppare, att lära ut något jag är bra på)
Utfärder (dags- och veckoslutsutfärder under skolåret)
Läger (oftast på sommaren)
Andra evenemang (scouttävlingar, grötfest, basar o.s.v.)
Talko (kårlokalen, penninginsamling o.s.v.)
Annat, vad?

alltid då det behövs
en gång i veckan
en gång i månaden
en gång i halvåret
några gånger i året
en gång i året

FRITEXT / HÄLSNINGAR TILL KÅREN:

BÄSTA SÄTTET
ATT NÅ MIG
per telefon kl.
per sms
per e-post

TACK

för att du vill
komma med!
Vi hör av oss
inom kort.

