Niezależny Hufiec Harcerstwa Polskiego "LS - Kaszuby"

OBEROENDE POLSKA SCOUTKÅREN "LS-KASZUBY" I SVERIGE

Stockholm 1 kwietnia 2019 roku

BIWAK
Najbliższy biwak odbędzie się w ośrodku "Skatboet" na Värmdö w dniach 12-14 kwietnia
Biwak odbędzie się według następującego planu:
Harcerki i harcerze- (piątek i sobota)
Zbiórka na terminalu autobusowym przy stacji metra Slussen w piątek 12 kwietnia ,o godz 17.50 ( autobus
odjeżdża 18.15).
Powrót z biwaku w to samo miejsce -sobota 13.04 godz.19.00.
Koszt biwaku 300 kr. (Wpłacamy tylko na konto hufca)
Następnego dnia tj. niedziela 14 kwietnia ,o godz 08.30 harcerki i harcerze spotykają się (W pełnym
umundurowaniu) przed kościołem św Jana na Hötorget, biorą udział w corocznej akcji zarobkowej Hufca
sprzedaż "palemek". Każdy członek Hufca zobowiązany jest przynieść że sobą 20 szt gotowych ,zrobionych
przez siebie "palemek". (Każdy korzysta z funduszy Hufca).
Zuchenki i zuchy- (sobota – niedziela)
Zbiórka na terminalu autobusowym przy stacji metra Slussen w sobotę 13 kwietnia o godz.08.50 autobus
odjeżdża 09.10.
Koszt biwaku 300 kr. (Wpłacamy tylko na konto hufca)
Odbiór zuchów kościół św. Jana na Hötorget -niedziela 14 kwietnia po 13.00 (po mszy św na godz.12.00).
Zuchy również będą uczestniczyć w akcji "palemka" zarobkowej Hufca.
Rodzice !
Prosimy o pomoc w zrobieniu "palemek". Niedziela Palmową 14 kwietnia -jest jednym z niewielu dni w roku
gdy możemy przeprowadzić akcję zarobkową i zasilić kasę Hufca -a z kasy Hufca korzysta każdy członek
Hufca.

WSPIERAMY HUFIEC
Jeżeli robicie zakupy w polskich sklepach:
Polenspecialisten – Solna, Polenspecialisten- Bromma oraz Polenspecialisten- Cetrum na terenie
Sztokholmu -prosimy o zbieranie paragonów kasowych a następnie przekazywanie nam (wszystkim
instruktorom).
Właściciel tych sklepów obiecał nam wesprzeć Hufiec towarem w wysokości 10% od wydawanych w
tych sklepach sum.
Akcja zbierania podarowanych nam paragonów trwać będzie do końca 2019 roku .
Życzymy udanych zakupów!!!
Już dziękujemy za okazane nam wsparcie.

Komendant NHHP "LS-Kaszuby" w Szwecji
/-/ pwd. Marzenna Seelisch

Informacji udzielają:
ogólne:
•

dh Marzenna Seelisch ...................... 0763 227 124
harcerki:

•

dh Natalia Winiarska ...................... 0720 369 229
harcerze:
dh Paweł Drążyk ............................ 0738 941 013
zuchy:

•
•

dh Marzenna Seelisch ...................... 0763 227 124
dh Czesław Czeszejko ...................... 0705 452 132
Proszę dzwonić tylko po godzinie 17.00 w poniedziałki oraz czwartki lub pisać na e-mail : info@nhhp.se

