1.Skudeneshavn sjøspeidergruppe - Småspeiderflokken

Overnattingstur til Koervik/Skår lørdag 29.oktoberer 2011 !
Vi har gleden av å invitere våre småspeidere med på overnattingstur.
Formålet med turen er å la barna få oppleve en overnatting i det fri.
Vi skal overnatte under delvis åpen himmel (gapahuk).
Foreldre som ønsker å bli med for å gi barna nødvendig trygghet er hjertelig velkommen til dette.
Vi blir to ledere (Tor H & Odd W) og hadde satt pris på om en foresatt til jentene hadde hatt anledning å bli.
Vi drar på tur til speiderområde på Skår. Dette er en leirplass som Skår speiderne har laget. Område ligger lunt
til på Skår, rett utenfor Kopervik. Det er godt tilrettelagt for leir, og har gapahuker, trelavvu, leirbålsplass og en
liten hytte. De har også kanoer og klatrevegg der. Dette blir en spennende helg, med mange aktiviteter.
Tid:
Lørdag 29. oktober til Søndag 30. oktober.
Pris:
100 kr (betales ved fremmøte)
Frammøte: Lørdag klokken 14:00 ved bedehuset.
Hjemreis: Søndag klokken 12:00
Påmelding: Innen onsdag 26. oktober, på SMS til 411 06 123.
Vi trenger noen foreldre for transport til og fra Kopervik, meld fra om dere har anledning til å kjøre ved
påmelding.
Praktiske opplysninger
Mobil tlf. legges hjemme - vi ledere er tilgjengelige på mobil og ungene kan ringe via disse.
Vi lager felles mat og lederne kjøper inn i forkant.
Kos/Godteri sørger den enkelte for selv, men begrens dette.
Barna trenger ikke ta med bestikk, tallerken, etc. - det besørger lederne.
Toalettforholdene er primitive (utedo) - forbered barna på dette.

Hilsen lederne
lederne.
Thor Helge & Odd W.

Forslag til pakkeliste (vi kan ha glemt noe så ta gjerne med andre ting dere tror vil være nyttige)
Varme klær
Ull sokker
genser
vindtett jakke
støvler

Kontaktinfo
Tor Helge
Odd W.

Sokkeskift.
Toalettsaker
Regntøy
Lommelykt m/batteri
Sovepose (En tynn teppepose vil ikke holde varmen gjennom en oktobernatt)
Liggeunderlag
Speiderskjerf / drakt (for de som har det)

Tjøstheim
Urbye

948 62 779
411 06 123

