
 

Niezależny Hufiec Harcerstwa Polskiego "LS - Kaszuby"    

OBEROENDE POLSKA SCOUTKÅREN "LS-KASZUBY" I SVERIGE    

RAMOWY PLAN PRACY 

NA DRUGIE PÓŁROCZE 2020 ROKU   
   

Przypominamy o wpłatach składki na rok 2020. W składkę wchodzi również ubezpieczenie i każdy, kto jedzie 

na biwak, zimowisko czy obóz musi mieć ją zapłaconą. W tytule przelewu TRZEBA wpisać Medlemsavgift 

2020, imię i nazwisko dziecka oraz datę urodzenia.    
   

 

03 - 05 lipca – Wędrowny biwak harcerski    

08 - 11 lipca – Biwak zuchowy przy stanicach harcerskich w Järvfältet    

21 - 23 lipca – Biwak harcerski przy stanicach harcerskich w Järvfältet    

31 lipca - 02 sierpnia – Biwak zuchowy przy stanicach harcerskich w Järvfältet    

08 - 15 sierpnia – Wędrówka kadry hufca 

21 - 23 sierpnia – Biwak harcerski przy stanicach harcerskich w Järvfältet    

28 - 30 sierpnia – Biwak zuchowy przy stanicach harcerskich w Järvfältet    

06 września – Msza Św. Z okazji 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz 40 lecia Solidarności – kościół Św. Jana 

(Z powodu pandemii 10-osobowa delegacja uzgodniona z księdzem rektorem Pawłem Drążykiem) 

18 - 20 września – Biwak przy stanicach harcerskich w Järvfältet    

23 - 25 października – Biwak przy stanicach harcerskich w Järvfältet    

24 października – Mundurowy udział w "Uroczystości wszystkich świętych" cmentrarz na Solnej godz. 11.00 

31 października – Uroczystość w Mariefred 

06 - 08 listopada – Biwak przy stanicach harcerskich w Järvfältet (Odwołany) 

08 listopada – Msza Św. Za Ojczyznę - kościół Św. Jana. godz. 12.00  

(Z powodu pandemii wyznaczona delegacja uzgodniona z księdzem rektorem Pawłem Drążykiem) 

04 - 06 grudzień – Biwak przy stanicach harcerskich w Järvfältet   

Grudzień – Wspólna praca przy ozdobach świątecznych   

24 grudnia – ”Betlejemskie Światełko Pokoju” - kościół św. Jana godz. 22.00 

  

Terminy zbiórek oraz dokładne informacje będą podawane w późniejszym terminie. Zapraszamy 

Rodziców i Opiekunów dzieci do współpracy oraz do uczestnictwa w akcjach organizowanych przez 

Hufiec.    



  
   

Informacji udziela: ogólne:    

- dh. Marzenna Seelisch ....................... 0763 227 124    

Proszę dzwonić tylko po godzinie 17.00 w poniedziałki oraz czwartki lub pisać na e-mail : info@nhhp.se    
 

 

 

    
Komendant NHHP "LS       -       Kaszu   by" w Szwecji         

/     -       / pwd. Marzenna Seelisch         


