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Ko har ordet
Nu har Stockholm klätt sig i vinterskrud för någon dag i alla fall. Vi får hoppas att det blir en
lång och härlig vinter. Vi jobbar just nu hårt för att få klart med alla detaljer runt
julavslutning och den sista månaden denna termin.
Snön ligger vit på fur och granen
föräldrar irrar runt efter barnen
Gustaf Vasa kyrka har Event
Nu är det ny invigning till advent.
Inom kort kommer även inbjudningar till julavslutning och julotta i Gustaf Vasa kyrkan med
facklor innan av oss GVB-scouter.
Månades tänkvärda ord:
"Hur är det fatt, min gosse? Har du kommit bort från mamma och pappa?"
"Det var det dummaste jag hört på länge. Jag har väl inte kommit bort", jag är ju här!
Om det är nån som kommit bort, så är det mamma och pappa..."
/Moberg, Kårordförande

Kåren behöver din hjälp på 1:a advent!
Söndagen den 3:e december är det 1:a advent och i Gustaf Vasa kyrka är det
traditionsenligt högmässa på förmiddagen. Det brukar vara rejält med besökare och sedan
ett par år tillbaka möts besökarna när de lämnar kyrkan av GVB-scouter som på
församlingens uppdrag bjuder på glögg och pepparkakor på kyrkbacken. Församlingen är
en viktig supporter till kåren och detta är en av de aktiviteter där vi kan ge något tillbaka.
Rent praktiskt så behövs det 4-8 personer från kåren som är med, gärna föräldrar.

Samling: kl. 10 vid församlingssalen och slut lite innan klockan 13. Anmäl dig till
peter@gvb.nu redan idag!

Bli GVB-supporter och få ett snyggt diplom!
Bli GVB-supporter och stöd kåren! 200 kr för bronsnivå, 500 kr för silvernivå och 1 000 kr
för att bli guldsupporter! Swisha direkt till 123 595 94 81 eller läs mer på
http://gvb.nu/ovrigt/sponsor/sponsor2.html
Infobladet skickas ut till alla utmanarscouter och äldre i kåren samt övriga som är
intresserade, till exempel föräldrar.
Sluta prenumerera på Infobladet: https://gvb.us3.listmanage.com/unsubscribe?u=3ff9007e3d36f2c067d8b9a82&id=9ee873c33d&e=[UNIQID]
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