Lippukuntatiedote nro 4/2018

SYYSTIEDOTE PARTIOLAISILLE
Tervehdys partiokoteihin!
Uusi partion toimintakausi on jälleen alkamassa. Tässä tiedotteessa kerrotaan tulevista tapahtumista ja toisella puolella on koko syksyn toimintakalenteri. Tapahtumista jaetaan partiokokouksissa erikseen tarkempia tiedotteita. Kaikki tiedot tulevat myös nettisivuillemme www.rev.fi >
Ajankohtaista. Partiopiirin Hämeen Partiopiiri ry:n nettisivut löytyvät osoitteesta
www.hp.partio.fi ja Suomen Partiolaiset ry:n nettisivut ovat www.partio.fi.
Reipasta partiosyksyä toivottavat:
Lippukunnanjohtaja
Mikko Tikkanen
040-7261488
provideniya@hotmail.com

Lippukunnan sihteeri
Saila Suominen
040-5876466
saila.suominen@iki.fi

Partiotoiminta alkaa kaikilla
ryhmillä ja uusilla sekä vanhoilla
jäsenillä yhteisesti:
SYYSKAUDEN
AVAJAISILTANUOTIO
Partiomajalla ke 29.8. klo 18-20.
Ohjelmassa yhteisleikkejä, laulua
ja ryhmien jako.
Omia eväitä voi paistaa nuotioissa.

Huom! Metsäpalovaroituksen ollessa voimassa,
nuotioita ei tehdä.

Lpk tarjoaa mehua, omat mukit
mukaan!

Koko lippukunta ja partioperheet,
mummut, vaarit ja kummit!
Tule ja koe erilainen, reipas
ja toiminnallinen

Rauhanpäivän PARTIOMESSU
Su 9.9. Ryttylän kirkossa klo 16.

YHTEISTILAUS
PARTIOASUILLE
Tilaa kätevästi partiopaidat ja -merkit
sekä REV-tuotteet viim. su 14.10.
Lue lisää www.rev.fi !
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Osoitelähde postin kautta tulleille tiedotteille on lpk:n käyttämä jäsenrekisteri Kuksa.

Tulevia tapahtumia syyskaudella 2018 ikäkausittain
Sudenpennut (7-9 v)

Seikkailijat (10-12 v)

Tarpojat (12-15 v)

* Syysretki loka-marraskuussa.
* Sudenpentutapahtuma la 17.11.

* Seikkailijakisat la 6.10.
* Syysretki loka-marraskuussa.

* Rauhanpäivän teemailta vkolla 38.
* Taitopäivä la 3.11. ”Minäminä”

Samoajat (15-17 v)

Vaeltajat (18-22 v)

* Samoajapippalot la-su 6.-7.10.
* HP:n syyskokous la 10.11.
* Samoajatapahtuma la-su
17.-18.11. ”Paluu tulevaisuuteen”

* HP:n syyskokous la 10.11.
* Ulkomaanprojekti to 15.11.

Itsenäisyyspäivänjuhlallisuudet
to 6.12.

Kaikille yhteiset tapahtumat syyskaudella 2018
 Partiomessu su 9.9. klo 16 Ryttylän kirkossa
 Partiomajan syystalkoita syys-lokakuussa
 Lippukunnan syyskokous pe 23.11. klo 18 Kololla
 Itsenäisyyspäivän lipunnosto, soihtukulkue,
juhla sekä uusien jäsenten partiolupauksenanto
to 6.12.
Lpk tarvitsee lisää tekijöitä toimintaan:
 taloudenhoitajan apulainen,
lisätietoja sihteeriltä

Klikkaa polkua: www.rev.fi
 lisätietoja toiminnasta!

VANHEMPAINVERKOSTO
– ilmoittaudu mukaan!
Olisiko sinulla aikaa joku kerta kokata
retkelle ruoka / kuskata kisoihin tai tapahtumiin? Auttaa lpk:n juhlien järjestelyissä?
Pieniä pestejä tarjolla pitkin vuotta.
Ilmoittaudu vanhempainverkostoon, jonka
yhteyshenkilönä toimii Lotta Vuorela
(p. 050-3289097, lotta@nauravakoira.net)
Lotta ilmoittaa tehtävistä ja jakaa niitä!
Voit osallistua silloin, kun sinulle sopii.
Jos et ilmoittaudu, emme tiedä, sopisiko
sinulle joku homma joku kerta 

