Välkommen till Vida scouters sommarhajk
Gryning 18-20 juni
Det kommer bli spännande och roliga aktiviteter, spårning,
lägerbål och sist men inte minst gemenskap med kompisar och ledare!
Upptäckare och äventyrare samlas vid
Vidablickskyrkan fredagen den 18 juni kl
17.45 för avfärd till Getsjötorp. Kostnad 220
kr inkl mat.
Spårare samlas vid Vidablickskyrkan
lördagen den 19 juni mars kl 09.45 för
avfärd till Getsjötorp. Kostnad 110 kr inkl
mat.
Beräknad hemkomst till Vidablickskyrkan
för alla scouter är ca kl 11.30 på söndagen.
Platsen för hajken är Getsjötorp, som ligger
strax utanför Norrköping. Vi sover i tält och
vindskydd och lagar mat över öppen eld.
Vi kommer att vara utomhus och aktiviteter
anpassas efter väder.
Anmälan görs på särskild blankett till din
ledare senast 9 juni.
På lägret kommer vi att ha en insamling
till något bra projekt för så ta gärna med er
lite pengar till detta.
Har ni frågor eller funderingar kontakta:
Johan Sverlander
070-2084013, johan@vidascouter.se

Detta är bra att packa ner:
Sovsäck och liggunderlag
Kudde och filt
Scoutskjorta med halsduk
Stövlar och regnkläder
Mössa och vantar
Varm tröja
Sovkläder
Badkläder och badhandduk
Toalettsaker
Tallrik, bestick och kåsa samt en förvaringspåse
(ej engångsartiklar)
Myggmedel och eventuellt mygghatt/myggnät
Eventuell medicin
I övrigt oömma kläder
Bra att ha:
Ficklampa
Lägerbålsfilt
Kniv
Solkräm
Penna och papper
OBS! Märk era saker med namn.
Vi har ett par scouter som är allergiska mot
jordnötter, så av hänsyn till dessa får inte
jordnötter i någon form förekomma på lägret.

Anmälningsblankett Gryning 2021
Sista anmälningsdag är onsdagen den 9 juni
Patrull:

Spårare

Namn:

Upptäckare
Äventyrare

Anhörig och telefon under hajken:

Specialkost, allergier, medicinering m.m.

Övrigt:

Hjälp med skjutsar till och från hajken:
Vi kan skjutsa till lägret:

JA

NEJ

Om JA, hur många? ___________

Vi kan hämta från lägret:

JA

NEJ

Om JA, hur många? ___________

Betala via Swish 123 628 8633 eller PG 791558-0 till Equmenia Vidablick och
märk “Hajk + scoutens namn”.
Vårdnadshavares underskrift
-------------------------------------------------------------Namnförtydligande
--------------------------------------------------------------

