Toukokuu 2014

Ilmoittautumiset
Sami
Laaksamolle
etunimi.sukunimi@svk.fi .
Tapahtuma alkaa Kouvolan vapaakirkolla perjantaina klo 19 ja liikkeelle lähdetään klo 22.

Tule käymään SVN:n osastolla, jossa Kantokilta
myy´kangaskasseja Kongon Musanan terveysaseman hyväksi.

Kantamuksen paino lopussa pitää olla vähintään 8
kg, jotta suoritus hyväksytään nahkaliljaksi.
________________________________________

-

-

Lipunkantoharjoitukset alkavat klo
14.30 ja sitä varten kokoonnutaan SVN:n näyttelyosastolle, josta lähdetään katsomaan liput ja reitit
valmiiksi.
Jos tiedät pääseväsi, anna tietoa versosihteerille
etukäteen, niin hän ei sitten niin jännää, miten homma hoidetaan tänä vuonna:
—> mailaatko ari.kastepohja@svk.fi !

Versoja on tulossa suurjuhlaan ainakin 125 henkilöä ja lähes kaikki majoittuvat Kouvolan Vapiksella. Koko tapahtumaan on ilmoittautunut liki 8000
partiolaista. Mielenkiintoista!
Sunnuntaina 8.6. järjestettävään paraatin versolippukuntien pyydetään ottamaan lippunsa mukaan.
Lahden Versoista on luvassa rummunlyöjät, joten
tahdissa pysytään helposti.

Versojen syksyn pt-kisoista tulee syksyn ensimmäisessä lippukuntapostissa liitteenä uutta tietoa. Silloin julkaistaan tehtävävihjeet, että pääsee pohtimaan, ottaako mukaan uimahousut vai shortsit yms.

Kiitokset Kelo-Versoille jo etukäteen majoitusjärjestelyistä!

Hangon keksi, kultainen ja hopeinen kirves odottavat sarjojen voittajia!

Ohjaa lapsi heti oikealle tielle,
niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. San. 22:6
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Versojen ryhmänohjaajakoulutus pidetään
Suolikkaalla:
 1. osa pe 15. - su 17.8.2014
 2. osa pe 29. - su 31.8.2014
Osanottomaksu on 30 euroa/viikonloppu
Kurssille edellytetään 14 vuoden ikää
(syntymävuoden mukaan eli vuonna 2000 tai
aikaisemmin syntyneet).
Helsingin versoveikot ja -siskot, jota järjestävät kaikille versoille (12 vuotta täyttäneille)
avoimen vaelluksen la 26.7. - su 30.7.2014
Seitsemisen kansallispuistossa.
Ne, jotka ovat kiinnostuneita HVVS:n vaelluksesta, ottavat yhteyttä Christian Kivimäkeen
(email etunimi.sukunimi @gmail.com) pikimmiten, niin he saavat sähköpostiinsa tietoja,
miten vaelluksen suunnittelu etenee.

Turun Versot ovat päättäneet toteuttaa vaelluksen kahdella eri tasoryhmällä: helppo ja
kokeneempi. , Vaellukselle voi ilmoittautua
lippukunnanjohtaja
Tomi
Gröningille
(tomssuliAT gmail.com). Lähtö ke 25.6. ja perille tullaan su 29.6.2014.
Turkulaisten mukaan on tulossa ainakin tarpojia Jyväskylästä.

Kurssille lähtijä sopii lippukunnassa partiojohtajan kanssa, joka ohjaa häntä kurssin jälkeen
johtamistehtävässä. N. 3 kk kurssin jälkeen
ohjaaja ja kurssilainen pitävät seurantakeskustelun, jossa arvioidaan alkanutta johtamistehtävää. Keskustelusta lähetetään ilmoitus
kurssinjohtajalle, kun se on pidetty.
Ilmoittautumislomake on tämän kirjeen liitteenä ja sen voi tulostaa myös www.versot.fisivulta.
Ilmoittautumisen pitää olla perillä versosihteerillä viimeistään 7.8.2014, koska paluupostissa saa pienen johtamistehtävän, joka pitää
suorittaa kurssin aikana.
____________________________________

_____________________________________________
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