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Hej på er alla !
Så börjar även år 2009 närma sig slutet.
Under det gånga året så har kårens 50 års jubileum förekommit i diverse
aktiviteter. Det som främst bör nämnas är det läger vi hade tillsammans med
Jönköpings sjöscouter i början på augusti. Vi hade en otrolig tur med vädret den
veckan vi var på Holmen var nog den enda veckan det inte regnade under
sommaren.
Det var ju andra gången Jönköping var här på läger och de var mycket glada att få
återse vår Holme. De har inget liknande att segla till i Vättern. Det som var lite nytt
för dem var att de seglade sin IF via Göta Kanal till Holmen.
De ville gärna komma tillbaka någon mer gång.
Ett annat 50 års arrangemang som vi försökte med var att kåren skulle bjuda alla
barn och föräldrar på en båttur till Holmen. Det tråkiga var att för få anmälde sig så
vi valde att ställa in detta.
Åter igen så har vi tappat för stor mängd medlemmar under året. Vi hade nog
hoppats på att fler av de barn som vi fick på den lyckade rekryteringen förra året
skulle stanna. Det är mycket tråkigt att inte fler vill hålla på med scouting.
Så jag fortsätter med vår önskan att lite fler föräldrar visar större intresse för vår
verksamhet. Ledarna gör ett jätte jobb men de räcker ibland inte till utan skulle
behöva stöttning från er föräldrar.
Jag vill rikta ett speciellt tack till Maria, Larsa, Mattias och Björn som lägger ned så
mycket tid för att avdelningen skall fungera. Förutom att de har avdelningsmöten
så fixar de övernattningar på Dömle eller planerar läger på Holmen. Utan er skulle
vi inte klara oss.
Vad händer år 2010.
En stor händelse är att det är ett stort sjöscoutläger för sjöscouter från hela Sverige
på Vässarö i Roslagen. Kåren har inte riktigt bestämt om vi skall åka dit. Men jag
vet att om vi åker dit så kommer de barn som följer med att få ett minne för livet.
Att vara på scoutläger på Vässarö är mycket speciellt.
Ni kan läsa mer om Vässarö på: www.ssf.scout.se/stockholm/vassaro/
Med det här vill jag bara tacka för i år, och önska alla en GOD JUL o
GOTT NYTT ÅR
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