Höstförläggning 2018

Veckoslutet 13-14.10 ordnar vi Munksnäs Spejarnas traditionella höstförläggning vid Lärkans stuga i
Noux. Tema för i år är James Bond. Alla kårens scouter och vargungar är välkomna med att tillbringa
veckoslutet i den vackra höstskogen!

Resor
På lördagen samlas vi vid Järnvägsstationen på plattformsidan kl 9:00 (tåget går kl 09:12). Du kan också
komma direkt till Lärkans (Ruuhijärvivägen 5), i så fall skall du vara på plats kl 10:15, och det bör
meddelas om i anmälningen. Tillbaka vid järnvägsstationen är vi ungefär kl 16:00 på söndagen, bussen
från Lärkans går kl 14:47.

Anmälning
Anmälningen sker på adressen bit.ly/forlaggning18. Sista anmälningsdagen är fredagen 6.10.
Deltagaravgiften för förläggningen är 40 €. Betala in avgiften på kårens konto FI42 4055 1040 0157 56
senast på sista anmälningsdagen. Använd ditt personliga MSP- referensnummer. Ifall du inte hittar ditt
nummer, kan du kontakta kårens ekonom Niklas Pajunen (040 488 9208, nipa@munksnasspejarna.fi)
eller sekreterare Joakim Gunst (040 746 4846, jocke@munksnasspejarna.fi). Samma referensnummer
används för medlemsavgiften och alla evenemang. Du behöver inte skriva något i meddelandefältet.
Observera att medlemsavgiften bör vara betald innan förläggningen för att scoutförsäkringen skall vara i
kraft.

Utrustning
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 (detta gäller speciellt vargungar som packar med sina föräldrar). Märk din
utrustning med namn så undviker vi onödigt detektivarbete.

Utrustningslista:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varma, oömma utekläder
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 pyjamas (liggunderlag behövs ej)
Extra ylletröja eller fleece, kalsonger, långkalsonger, underblus, strumpor och sockor
Tvättgrejor, handduk och tandborste
Vattenflaska, ficklampa och kompass (om du har)
Äventyrsscouter och äldre tar med matkärl, bestick, kniv och tändstickor

Frågor
Om det är någonting du behöver låna eller vill fråga om så kan du kontakta hajkens
ansvariga ledare Ivar Vuori (045 230 3321, ivar@munksnasspejarna.fi) eller kårchef
Erik Sandström (050 517 7329, erik@munksnasspejarna.fi)

