Lärkans 6-7.10.2007
Veckoslutet den 6-7 oktober är det dags för Munksnäs Spejarnas årliga
höstförläggning vid Lärkans stuga i Noux. Alla scouter och vargungar
är välkomna med!
Samling sker vid Järnvägsstationen på plattformsidan kl. 9:30 på
lördagen (tåget går 9:49). Du kan även komma direkt till Lärkans
(Ruuhijärvivägen 5), då skall du vara på plats kl. 10.45. Tillbaka vid Scoutkällaren är vi
ungefär kl. 15:30 på söndagen, bussen från Lärkans går 13:40.
Deltagaravgiften är 20 euro, och i den ingår mat, resor och en massa frisk luft. Avgiften
betalas in på kårens konto Aktia 405510-415756. Skriv scoutens namn i textfältet!
Packningen skall som vanligt vara lätt och helst packad i ryggsäck (rinkka). Se till att du
packar så att du vet var du har din utrustning (gäller speciellt vargungar som packar med
sina föräldrar). Märk din utrustning med namn så undviker vi onödigt detektivarbete.
Utrustningslista
- Varma, oömma utekläder och scouthalsduk (gäller ej nya vargungar)
- Stövlar eller vattentäta vandringsskor samt inneskor (om du vill)
- Regnkläder (ordentligt vattentäta, både rock och byxor)
- Mössa och vantar eller handskar
- Sovsäck och sovkläder (liggunderlag behövs ej)
- Extra ylletröja eller fleece
- Extra kalsonger, långkalsonger, underblus, strumpor och sockor
- Tvättgrejor, handduk och tandborste
- Vattenflaska, ficklampa och kompass (om du har)
- Patrullscouter tar med matkärl, bestick, kniv, tändstickor och klassprovsbok
- Överdriv inte med karkki, chips osv., vi serverar mycket och god mat
Om det är någonting du behöver låna eller annars bara vill fråga så kontakta Petter
Selenius (040 7001412) eller Joakim Gunst (040 7464846).
Skriv eventuella allergier på anmälningsblankettens baksida. Lämna in blanketten till din
ledare senast torsdagen den 4 oktober, men gärna så snabbt som möjligt.

Anmälningsblankett
Härmed anmäler jag min son ________________________________________
till Munksnäs Spejarnas förläggning den 6-7 oktober.

□ Scouten kommer direkt till Lärkans
Målsmans underskrift ______________________________________________

