Dags för Hajk
BLACKEBERGS SJÖSCOUTKÅR
Miniorscoutavdelningen Jollarna

Scouthajk helgen 25 – 26 november 2017
Helgen 25-26 november åker vi till en mysig scoutstuga, ”K2”, på Lovön tillsammans med den
andra minioravdelningen, Sjöbusarna. Programmet är späckat med kul lekar inom- och utomhus
och en hel del scoutnyttigt. På kvällen blir tid för mys i stugan innan vi kryper till kojs. Ta med
liggunderlag för flera av oss kommer sova på golvet på loftet

Även föräldrar är välkomna med på hajken
Vi kommer behöva hjälp från föräldrar under helgen, om inte annat med matlagning m.m.
Ta chansen att följa med på en mysig helgutflykt med ditt barn och kompisarna.

Samling: lördagen den 25 november kl 10.00 vid Scoutlokalen. Vi behöver hjälp med skjuts.
Hemkomst till Scoutlokalen kl 12.00 på söndagen. Även då behöver vi hjälp med bilskjuts.
Telefon under hajken är 070-585 80 81 till Magnus mobil.
Kostnad: 250 kr som du kan Swisha till Magnus (070-5858081) senast på avresedagen, den 25
november. För detta får du sovplats i stugan, lunch, middag, kvällsmål och frukost på söndagen,
samt det material vi gör av med under helgen.

Utrustning
På dig:

Scoutskjorta med halsduk om du har
Varm tröja och oöm jacka
Vantar, mössa och halsduk
Varma byxor, långkalsonger och varma och vattentäta stövlar/kängor.
Ryggsäck (om du har) med packning, annars väska som går hyggligt att bära.

Packning:

Sovsäck + liggunderlag
Pyjamas
Gosedjur (obligatoriskt)
Regnjacka och regnbyxor
Byxor och strumpor och kalsonger/trosor för ombyte
Tandborste, tandkräm, tvål och handduk
Inneskor, t ex gymnastikskor
Djup tallrik, bestick, mugg och diskhandduk
Bra att ha: Ficklampa, penna, plåster.

Något mer vi eller du behöver veta?
Be mamma eller pappa ringa Mats (070-9485236) eller Magnus (070-5858081) om du t ex
behöver ta medicin, om du är allergisk eller om det är något annat ledarna bör veta eller som du
undrar över.

Anmälan
Både scouter och föräldrar anmäler sig genom att sms:a till Magnus på 070-5858081, senast
tisdagen den 21 november. Du kan då också anmäla att du kan köra ut oss på lördagen eller
hämta på söndagen – och hur många bilplatser du kan erbjuda för de som ska stanna på hajken.

Välkommen
Magnus, Mats, Linda, Emilia, Janne, Katarina, Ann-louise, Karin

Karta till scoutstugan ”K2” - för dig som kan hjälpa till att skjutsa
Avlämning och hämtning sker vid parkeringsplatsen vid änden av Norrbyvägen. Vägen ner till
scoutstugan är stängd med bom och kan bara användas för transport av utrustning och mat.
Det tar ca 20 minuter att köra från blackeberg till parkeringen på Lovön.
Därifrån är det en promenad på ca 20 minuter ner till scoutstugan.

För dig som kan hjälpa till att hämta oss på söndagen
Antingen kommer du till parkeringen till 11.30 så att vi kan åka strax därefter och vara tillbaka i
Blackeberg till klockan 12.00.
Vill du komma och hälsa på oss på söndag förmiddag är du välkommen ner till stugan, men tänk
på att vi kommer gå därifrån vid ca 11.00.
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