Medlemsbrev FOSE juni 2013
Sommar, sol och läger är i sikte. Sommar har vi haft i Stockholmsområdet någon vecka.
Läger blir det för Monica och mig i augusti då vi skall vara på Vässarö ett par veckor
under 60 Degrees North.
Ett resultat av FOSE resan till Bosnien Hercegovina
På den svenska delen av resan hade vi med oss två Bosniska ledare Sanjin och Dino. De
kommer nu till Vässarö som funktionärer för att jobba och inspireras i sitt eget jobb på
sin lägergård i Bosnien där de varit verksamma i många år. De tar så klart med sig sina
egna kunskaper och erfarenheter till Vässarö. Vi skall visa dem Stockholm innan de åker
till Vässarö. Genom Folke Bernadottes Minnesfond har de fått ett resestipendium. Ett
litet exempel på vad scouting kan ge internationellt utan att det syns i formella
rapporter och det finns många fler överallt. Det är en del av scoutings storhet.
Någon gång under tiden 1 – 15 augusti kommer vi att genomföra ett FOSE
informationsmöte för alla intresserade på Vässarö tillsammans med de bosniska
ledarna. Vi återkommer om datum när det är bestämt.
Nya medlemmar
Även denna gång har vi glädjen att välkomna två ny medlemmar. Det är Anna Norman
från Linköping och Harriet Lövgren från Ryd. Harriet är en ”julklappsmedlem” och de
tycker vi är en kul idé. Vi har idag åtminstone tre stycken.

Medlemsavgifter
De är några av er som glömt betala så ni får en egen påminnelse i mejlen.

Vad händer för FOSE medlemmar 2013?
7 juli
1-15 augusti
18 augusti
30 augusti
20 september
20 – 21 september
6 – 10 oktober
10 – 13 oktober
1 november

Norges Speiderforbund riksläger med FOSE möte
http://www.stavanger2013.no
Informationsmöte på Vässarö, exakt datum senare
Europakonferens WAGGGS och WOSM i Berlin med FOSE möte
Lettland, mer information från juris.ulmanis@rbs.lv
Sverige Stockholm, se mer längre ner
Scoutforum i Uppsala, vi deltar med information. Om du deltar
i Scoutforum och har möjlighet att hjälpa till lite med FOSE
information hör av dig till oss
Slovenien “svenskturen” se nedan för mer detaljer
Slovenien FOSE Annual gathering, detaljerad inbjudan med
anmälningsblankett bifogas
Belgien FOSE medlemsmöte, tid och plats kommer senare

Informationsbrev från European Scout Foundation
Bifogat i mejlen hittar ni även ett brev från Jörgen och European Scout Foundation.
Observera att datumet för mötet i Belgien är 1 november och inte som anges ibrevet.

FOSE möte Sverige 20 september 2013
Fredagskvällen före Scoutforum i Uppsala är det FOSE möte i Stockholm. Klockan 1900 cirka 2000. I mötet deltar FOSE Super friends som har möte på lördagen så mötet blir i
huvudsak på engelska. På programmet står utdelning av nål och diplom till de som inte
fått dem ännu, en uppdatering om FOSE Europa från Jörgen Rasmussen och om Europa
arbetet från vår IC Thomas Frostberg . Det bli även information om WAGGGS
Europaarbete. Monica och jag tänkte lägga ett förlag till hur vi skall använda det
överskott som finns på FOSE kontot tack vare växelkurs mm. Vi återkommer i den frågan
i god tid före mötet.
Det blir också information om allt man kan göra i Slovenien på årets FOSE resa.

Monica och jag har middag med Super friends efteråt så om den som vill gå med ut och
äta hör av sig så bokar vi bord för oss alla. Kostnaden får var och en stå för själv.
Platsen för mötet på fredagskvällen blir Scoutkansliet i Örnsberg och för er som är
intresserade kommer det att vara möjligt att besöka det nya scoutmuseet innan vi
träffas (även om det kanske inte är helt färdigt så kan vi kanske få se det under
uppbyggnad).
Svenskturen i Slovenien
Vi har fått det preliminära programmet för stora resan och är i full gång med att planera
vår egen lilla tripp. Just nu är vi fyra svenska deltagare (Monica, Olle, Kiki och Rita). Vi
hoppas på några till. Den är hög tid för intresseanmälan och definitiv anmälan vill vi ha i
början på september. Vi har också fått en slovensk guide. Han heter Jan Ravnik och går
på universitetet. Hans terminsplanering för hösten är ännu inte klar, men han räknar
med att åka med oss.
Det finns mycket att hitta på nätet om Slovenien. Jag är lite gammaldags och läser just nu
The Rough Guide. Det är ett rätt litet land. Två timmar med bil från huvudstaden tar dig
nästan var som helst i landet.
På den här turen av resa kan alla vara med och delta. Läs på och fundera på vad du vill
se. Just nu lutar det åt området i sydöst, en lägergård och besök hos lokala scouter samt
sjö som heter Cernika.
En bra sommar önskar vi er alla, gärna med läger och scouting!

Monica

Olle

Bosnien-Hercegovina 2012

