Vandringshajk 26 september
Hej alla scouter i patrull Vargen och Räven!
Lördagen den 26 september ska vi ut på vandringshajk runt Dömle. Vi kommer att vandra i skogarna
runt Dömle (ca 3-4km), laga gofika på gasolkök, göra uppdrag och roliga äventyr i patrullerna samt
avsluta kvällen tillsammans med de äldre scouterna i patrull Ugglan vid deras lägerplats vid Dömle
lägergård.
På kvällen äter vi mat tillsammans, har ett lägerbål med lekar, spex och sång och avslutar med en
andakt och sen får vi åka hem. Lägerbålet kommer filmas för att användas på Scoutgudtjänst senare,
vilket kommer finnas på Facebook och hemsidan. Meddela din ledare innan hajken om du INTE vill
synas på filmen!
I år blir det alltså ingen övernattning för de yngre scouterna och pga Corona ingen avslutande
scoutgudstjänst på söndagen som brukligt och därmed ingen vanlig scoutinvigning med föräldrar. Vi
hoppas kunna ha en scoutgudstjänst till våren istället. Invigning av scouterna hoppas vi kunna få till
ändå, vi får återkomma om när och hur.
Vi samlas vid lägerplatsen Dömle Scoutgård (sök Google) lördagen den 26 september kl 13:00 för
start på vandringen och avslutar hajken på kvällen ca kl 20, då föräldrarna hämtar er vid lägerplatsen.
Var och en ordnar med skjuts, men samåk gärna! Hör av dig till en ledare om du behöver hjälp med
skjuts.
Ta med/på dig:
- kläder som passar att vandra i och vara ute hela dagen, beroende på väder.
- Ev regnkläder beroende på prognos
- Bra vandringsskor/kängor alt. stövlar
- Tub/bandana och keps är bra mot mygg, älgflugor mm, även myggmedel
- Ryggsäck att bära egna packningen i
- Vattenflaska som räcker hela dagen
- Sittunderlag
- Tallrik, bestick, kåsa/mugg
- Lite godis, snacks, frukt (OBS ej nötter!)
- Kniv (gärna i bältet)
En väska/kasse med saker som lämnas vid lägerplatsen för kvällen:
- Ett ombyte av strumpor och skor
- En varm tröja, jacka, mössa, vantar (blir snabbt kallt på kvällen). OBS kommer lukta rök.
- Gosedjur (om de vill). Ska vara med i en ”gosedjurstävling” på kvällen. OBS! kommer lukta
rök, så gärna tvättbar…
- Ficklampa/pannlampa
Vi kommer fika mellis ca 14, så bra om ni ätit bra lunch hemma innan.
På kvällen runt 17 äter vi hamburgare med den de andra.
Kostnaden för hajken är 150:-, betalas via Swish 123 459 52 78 eller BG 677-8450. Märk inbetalning
med ”Namn Scouthajk”.
Anmäl dig till Ante 0739-752774 (svara i sms-grupp) senast torsdag kväll den 24 september.
Hälsningar ledarna Ante, Monika, Frans, Jenny, Klara och Kasper

