Hej alla scoutvänner!

Patrullriks 2014 i Gärdsmark
Logotyp

Lägermärket/logotypen tilåter lite olika uttryck för att skapa en mer levande symbol. De gemensamma dragen är ändå tydiga och konsekventa. Nedan anges vilken som kommer att
användas på olika enheter. Variant 2 får räknas som huvudlogotyp då den också kommer att återfinnas på scoutskjortan och fungeraa som den officiella avsändaren.

Hajk- och lägersäsongen är i full gång och jag hoppas att ni får en fantastisk sommar! Nästa sommar
möts vi på Patrullriks igen! Ni kan följa hur arbetet fortskrider i Gärdsmark, samt ta del av information
på www.patrullriks.nu, på Facebook (Patrullriks Gärdsmark 2014) samt på Instagram
(#priks2014). Till er som har vilande scoutkårer men ändå vill åka till Patrullriks kan jag
tipsa om att gå in på hemsidan under fliken Ladda hem. Där finner ni Projekt: Patrullriks
2014 som är ett konkret inspirationsmaterial kring hur man kan gå till väga.
Den 25-27 oktober blir det Scoutledarforum på Färgengården utanför Alingsås. I höstas inbjöd vi ju
till Scoutledarforum i Timrå, mitt i Sverige. I år ligger det i södra halvan av landet, men med goda flygmöjligheter från både Luleå och Umeå. Dessutom har distrikten lovat att bidra till resan och Salt står för
boendet. Hoppas att vi blir många som tar sig tid att komma!
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(avsändare):
Användningsområde:
Användningsområde:
Även Scouterna har ett >Användningsområde
scoutforum
i höst, närmare
bestämt i Uppsala den 21-22
september. I samband
Kläder
> Endast scoutskjorta
> I enstaka fall då logotypen ligger
> Giveaways
mot mörk bakgrund, eller där bara en
med detta hålls Scouternas
förvaltningsmöte
och
Svenska
Scoutrådets
årsmöte.
Hör
gärna av er om ni är
> Annonser
färg finns att tillgå.
> Trycksaker
intresserade av att åka! > PPT

Användningsområde (profil):
> Webb
> Rollups
> PPT
>Film

Kom också ihåg att besöka Scouternas hemsida www.scouterna.se och klicka på exempelvis Scoutservice. Där kan man beställa märken och material. På hemsidan finns även Aktivitetsbanken med massor
av idéer och uppslag från andra kårer. Ett exempel är andakterna om Patrullen Swampen, som många
använder sig av.
På www.scoutservice.se kan ni även beställa Scouternas foldrar, bland annat den folder som bifogas
detta brev och som vi hämtade inspiration från när vi gav ut vår lilla folder om EFS Scout. Observera
att dessa båda foldrar är tänkta att komplettera varandra: Scouternas folder informerar om scouting i
allmänhet, Salts folder informerar om det specifika med scouting på kristen grund.
Sist men inte minst vill jag påminna er alla om kursen Trygga Möten. Även den kan ni läsa mer om på
www.scoutservice.se.
TACK, för en fantastisk tid! Till hösten kommer det en ny scoutkonsulent, eftersom jag själv ska ägna
arbetstiden åt min lärartjänst. Och jag vet ju att EFS Scouts arbete går vidare tack vare alla ni fantastiska
ledare och anställda. Jag hoppas att vi ses i framtiden, åtminstone på Patrullriks i Gärdsmark!
… Han låter mig vila på gröna ängar och för mig till vatten där jag finner ro,
står det i Psaltaren 23.
En riktigt rofylld och inspirerande sommar önskar jag er.
Pia Fahlgren
Scoutkonsulent

