
  11 september 2020  

                                                                            Timmersdala Scoutkår 

Besök på Ekehagens Forntidsby 
Lördag 26 september, kl. 10-14 
 

 

 

Scouter i alla åldrar är välkomna - föräldrar och syskon likaså. 
 

Mellan kl. 10-14 får vi känna på hur människor levde för längesedan, 

hur de lagade till sin mat och mycket mer…                           

 

• Resan till Ekehagen i Åsarp ordnas av var och en. Samåk om ni kan. 
 

• Resekostnader ersätts inte av scoutkåren.  

• Alla tar med egen lunch och dryck. Caféet i forntidsbyn är troligen inte öppet.     

 

Samling utanför entrén till Ekehagen kl. 09.50. Alla går in gemensamt.  

Entréavgiften subventioneras av scoutkåren för medlemmar o föräldrar / anhöriga. 
 

 

 

Anmälan till Gunnel Johansson, senast Torsdag 17/9: gunnel.j@nsf.scout.se  
 

Betala in entréavgiften den 23 september till Plusgiro nr 461 41 56-0, Timmersdala Scoutkår.  
Märk betalningen ”Ekehagen” + deltagarnas namn. 
 
Medlemsavgift kan betalas in på samma sätt - 200 kr per person för höstterminen 2020. 

                      

Frågor besvaras av Gunnel o Ingvar på 0500 - 41 71 89. 
 

 

Välkomna! önskar Kårstyrelsen 

Ekehagens Forntidsby - här kan du uppleva forntiden. 
 

Här finns enkla jägarstenåldershyddor, stora långhus från stenåldern och bronsåldern, 

samt ett vinterbonat järnåldershus. 
 

Ekehagens Forntidsby ligger strax norr om samhället Åsarp, nästan mitt emellan 

Falköping och Ulricehamn. Besöksmålet är väl skyltat från riksväg 46. 
 

 

Medlem i scoutkåren betalar 120 kr i entré.  Scoutkåren betalar resten. 
 

Scoutförälder / vuxen anhörig betalar 40 kr. Scoutkåren betalar resten. 
 

Barn o ungdomar 3-17 år, som inte är medlemmar, betalar ordinarie pris 185 kr. 
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  11 september 2020  

                                                                            Timmersdala Scoutkår 

 

 

Anmälan görs av förälder eller vårdnadshavare, senast torsdag 17/9 – TACK! 

 
Sänd in uppgifter enligt nedan, via mail till: gunnel.j@nsf.scout.se.    

 

Anmälan till Ekehagens Forntidsby, 26 september 2020 
 

 

…………………………………………………………………………………………….…... 

Deltagares namn - scouter 

 
 

 

 

………………………………………………………………………………………………... 

Mobilnr till anhörig (obligatoriskt) 

 
…………………………………………………………………………………………….…... 

Namn på övriga som vill besöka Ekehagen - Vuxna 

 

…………………………………………………………………………………………….…... 

Namn på övriga som vill besöka Ekehagen – Barn 3-17 år, som inte är medlemmar 

 

 

 

Resan 

□ Vi reser i egen bil              □ Vi kan skjutsa _____ personer i vår bil 
 

□ Vi samåker i någon annans bil □ Vi vil ha tips om samåkning 

              

 
 

…………………………………………………………………………………………………. 

Övrigt som kan vara bra att känna till för scoutkåren 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Härmed intygas att våra barn får följa med till Ekehagen 26 september 
 

 
…………………………………………………………………………………………….…... 

Underskrift av förälder / vårdnadshavare 

 

 
 

………………………………………………………………………………………………... 

Mailadress till förälder / vårdnadshavare 
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