SCOUTKÅREN GÖTA LEJON
Trollsjönäs

Inbjudan 8/5-22

Inbjudan arbetsdag
Söndag den 8 maj på Trollsjönäs
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Söndagen den 8 maj är scoutkårens medlemmar och supporters (nya & gamla)
inbjudna till arbete och en trivsam stund tillsammans på vårt Trollsjönäs.
Hålltider som är bra att känna till är fika och samling med genomgång av arbetsuppgifter kl. 9 samt
eftermiddagsfika vid 15-tiden. Lunchmål serveras cirka 12.30. Det går dock bra att komma och gå
när du själv kan. Oömma kläder rekommenderas.
Scouter från Krypen kommer att övernatta i stugorna under helgen. De har sina aktiviteter och
ledare precis som vanligt. Övriga barn deltar i sällskap med någon vuxen som ser till att det blir
roligt och riskfritt att vara i naturen.
Har du inte tidigare varit på Trollsjönäs finns vägbeskrivningen här:
https://trollsjonas.gotalejon.org/vagbeskrivning/. För att minska slitage på vägen uppmanas alla
som inte har speciella skäl att parkera vid Rördalen och vandra de sista 600m.
Vad beträffar arbetsinsatser finns det alltid att göra. Det är dock inte alltid enkelt att få rätt
kompetens när man inte känner till arbetslaget. Som du kanske vet har vi försökt förmå fler att
engagera sig och komma upp en arbetskväll eller ett outhyrt veckoslut. Var därför inte blyg utan
träd fram och ta tag i saker. Vi som inte har någon speciell kompetens får väl hålla oss till de enkla
jobben. Gott att veta är att skicket på scoutgården är ganska relativt gott i nuläget och att ingen
därför skall hamna i en situation som blir övermäktig eller trist.
Är det så att lördagen är en bättre dag för dig kan vi troligen ordna både “arbetsledning” och
förtäring. Hör av dig till mig så lämnar jag besked.
För att det skall fungera med fika, lunch och arbetsledning är jag tacksam om du mejlar eller hör av
dig till mig på bengt@wackerberg.se, 0703–198918 eller 031–198918.
Vad var det nu man inte kunde tro var sant? Jo, om det som skrivits ovan inte också framstår som
otroligt så kan jag i alla fall berätta att fåglarna ovan av och till finns i sjön vid vår lägergård. Vilka
fåglarna är avslöjas den 8:e.
Bästa hälsningar!
Bengt
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