Niezależny Hufiec Harcerstwa Polskiego "LS - Kaszuby"

OBEROENDE POLSKA SCOUTKÅREN "LS-KASZUBY" I SVERIGE

Stockholm 13 maja 2019 roku

HARCERKI, ZUCHENKI I ZUCHY !!
(UWAGA!! – nie dotyczy harcerzy)
Najbliższy biwak odbędzie się w dniach 17-19 maj , w stanicy harcerskiej na Järvafältet.
Spotykamy się w piątek , 17 maja o godz. 17.40 , na dworcu centralnym - Stockholm City - *pod
dziura*

ZUCHENKI I ZUCHY !
Podczas trwania biwaku planujemy wycieczkę rowerową.
Kto ma rower i rodzice mają taką możliwość - prosimy o przywiezienie dziecka i roweru ( oraz
kasku-będzie obowiązkowy) bezpośrednio do Järvafältet , na parking.
Tam będzie na was czekał instruktor o godz. 19.00
Dojazd do stanicy: z drogi E18 należy zjechać w Jakobsberg , w Enköpingsvägen.
Między Jakobsberg a Kallhäll - skręcić w prawo , gdzie drogowskaz pokazuje zjazd na Granskog
(Granskogsvägen, Järfälla)
Zuchy które nie mają roweru lub nie mogą być przywiezione samochodem do Järvafältet
spotykają się tam gdzie harcerki ( Stockholm City )
Koszt biwaku : 300,Powrót z biwaku w to samo miejsce ( Stockholm city) ok. godz. 13.10

HARCERZE !
Dnia 18 maja , sobotę , harcerze pełnia służbę z okazji * dni polskich* w Skansen
Spotykają się o godz 8.45 , przy głównym wejściu do Skansen
Szczegółowe informacje oraz godzinę zakończenia służby - w najbliższym czasie prześlę dh. Stanisław
Pepliński

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. Stanisław Pepliński.....................0704 06 75 24
zuchy:

•

dh. Beata Bryńarska……………… 0737 74 83 54
Proszę dzwonić tylko po godzinie 17.00 w poniedziałki oraz czwartki lub pisać na e-mail : info@nhhp.se

