Färgelanda Scoutkår
Scoutverksamhet har funnits inom Färgelanda kommun sedan
mitten av 40-talet för både flickor och pojkar. Nuvarande
verksamheten har pågått sedan 1972. Utgångspunkten är vår
lokal i Gamla Kyrkskolan. Mycket av verksamheten bedrivs
ute, dels möten under veckokvällar dels hajker och
övernattningar under helger eller läger på vår och sommar.
Scoutkåren har c:a 70 medlemmar i ålder från 7 år och uppåt,
huvudsakligen från Färgelanda kommun och Sörbygden. I dag
bedriver vi verksamhet i fyra åldersgrupper mellan 7 och 20
år samt ledaraktiviteter för övriga.
Vi genomför varje år: Läger, S:t Georgesfirande, Fredsdag,
Nationaldagsfirande och ett flertal övernattingar och hajker.
Scoutings idé går ut på att ungdomar lär sig lösa uppgifter
tillsammans i patrullen där varje individs kunskaper tas
tillvara och man lär sig av varandra. Detta gör vi genom att
vara i naturen och att där kunna ta vara på och klara sig själv
utan att skada den. Viktiga inslag är att kunna skydda sig mot
väder, hålla sig torr och laga sin egen mat.
Scoutkårens största mål sedan många år tillbaka är att få en
egen övernattningsstuga. Vi har tittat på många alternativ
under åren men inte hittat något som passar verksamheten,
förrän nu.
När HGF:s skidsektion erbjöd kåren att köpa Bunestugan på
Kroppefjäll fanns det ingen tvekan. Den har länge fungerat
som vår ”hemmastuga” dit vi förlagt hajker och andra
evenemang och ett övertagande är genomfört under sommaren
2008.

Det kommer även i framtiden att finnas möjlighet för
föreningar, skolor och privatpersoner att hyra stugan mot en
liten avgift. För driften kommer en av kårstämman utsedd
stugfogde att ansvara, tillsammans med representanter ur
styrelsen och scoutavdelningarna samt föräldrar.
Du har nu möjlighet att stödja Färgelanda Scoutkår
genom köp av en numrerad ”takpanna”. Summan går
oavkortat till inköp och utveckling av Bunestugan på
Kroppefjäll. För 500 kronor får du:
Ett numrerat ägarbevis på en "takpanna" i form av ett
signerat diplom.
Ditt eller företagets namn på hemsidans startsida
under ett år.
Ett omnämnande på en sponsorskylt vid stugan.
Naturligtvis är det frivilligt att ta del av hela eller delar av
detta erbjudande, liksom att det är möjligt att köpa flera
”takpannor”. Betala 500 kr gånger antalet ”takpannor” med
det medföljande inbetalningskortet eller direkt på
Postgirokonto 86 46 71-3, glöm inte att ange avsändare
tydligt.
Har du några frågor eller önskemål, kontakta gärna någon ur
sponsorgruppen:
Sven Melkersson 0528-713 27 fam.melkersson@telia.com
Monica Öjeling, 0528-722 72, 052872272@telia.com
Patrik Janerstål, 0524-620 66, patrik@janerstal.se
eller titta på vår hemsida:
http://flascout.sidan.nu

