NU ÄR DET DAGS FÖR...

SCOUTHAJK!
- VI DRAR UT PÅ
PADDELÄVENTYR!
NÄR:
11-12 MAJ 2019
VAR:
VID DÖMLE, DEJE

SANNERUDSKYRKAN.SE

Kanothajk med patrull Ugglan på Dömle Scoutgård, Deje våren 2019
Hej alla glada scouter!
Lördagen den 11 maj åker patrull Ugglan till Dömle för en kanothajk!
Vi kommer paddla i sjön Visten och ner i Dömle kanal. Vi drar upp kanoterna och slår läger vid
Dömle scoutgårds vindskydd. Där kommer vi även ha tillgång till toalett.
Paddlingen de 6 km kommer att ta ca 2,5 timme. Efter halva sträckan gör vi strandhugg för att
äta medhavd matsäck. Senare på kvällen fixar vi mat tillsammans och har det mysigt framför
elden.
Avfärd: Vi samlas vid Sannerudskyrkan lördag kl 14.00 för gemensam avfärd.
Vi kommer att behöva skjutshjälp från föräldrar båda vägarna!
Hemfärd: På söndagsmorgon vid 10-tiden åker vi in till Sannerudskyrkan där vi
sammanstrålar med de andra scouterna och är med på scoutgudstjänsten kl 11.00. Då blir det
bl a utdelning av terminens scoutmärke "Ljuset". Till gudstjänsten i Sannerudskyrkan är
förstås alla mammor, pappor, syskon, mormor, farfar mfl välkomna!
Packning till kanot (i dubbla plastpåsar!) - minst ett ombyte (ifall nån välter...), handduk,
vattenflaska/dricka, matsäck (lunch/mellanmål), snacks/energi (i ficka till paddlingen). Gärna
ett litet sittunderlag till kanoten.
På dig: stövlar (lerigt och blött vid stranden), underställ och varma utekläder (observera att det
kan vara rejält kallt att vara ute på sjön samt frost på natten), 2 par vantar (gärna
vattenavvisande), mössa, regnkläder.
Kanot, paddel och flytväst har vi hyrt till alla.
Packning som transporteras till vindskyddet: varm sovsäck (gärna två eller en extra filt att
lägga över sig), liggunderlag (gärna två), tandborste, ev mediciner mm. VARMA sovkläder,
ficklampa, kniv, kåsa, mugg, tallrik, bestick. Ev. gosedjur, lite godis/chips mm om du vill.
Kom ihåg att vi ska vara med i kyrkan på söndagen och då behövs torra kläder,
OBS! scoutskjorta och sjal.
Vill du ansluta bara till kvällen och inte kan paddla, är det möjligt.
Kostnaden 100:- betalas kontant eller SWISH 12345 952 78 innan avfärd.
Anmäl dig senast torsdag 9/5 till Ante 0739-752774. Ange allergier och annat bra att veta.
Behöver du låna någon utrustning så hör av dig, för vi har lite extra!
Hälsningar från Ugglans Ledare
Ante Delvert, Petra Jonsson

