
Övernattning  
på Pettersberg  

30-31 maj 2019 
 

 

Nu börjar det närma sig för terminens andra övernattning. Vi 

kommer att åka till Pettersberg, vår egen scoutgård två mil söder 

om Västerhaninge. Vi kommer att bo i tält, en bra övning inför 

sommarens läger. Dessutom kommer kårens andra avdelningar 

vara där och tillsammans fira GVB 95 år. Dessutom blir det som 

vanligt en massa roliga och spännande äventyr, med lekar, 

tävlingar och på kvällen ett lägerbål!  

Datum:  30-31 maj 2019 

Kostnad:  150 kr (möjlighet till rabatt finns). Swisha till 0720-777815 eller kontant till 

ledarna. 

Föräldrar: Föräldrar får gärna följa med och vi behöver minst 2-3 föräldrars hjälp! 

Utrustning:  Se utrustningslistan på baksidan. Behöver du låna något? Fråga ledarna! 

Samling: Torsdagen den 30 maj klockan 08.15 vid Pressbyrån i Bredäng 

Hemkomst: Fredagen den 31 maj klockan klockan 17.45 i Bredäng 

Anmälan: Ring eller maila till Peter,  

0720-777 815, peter@gvb.nu   

 

  

mailto:peter@gvb.nu


Utrustningslista 
Klädsel: 

□  Scoutskjorta och halsduk med sölja  
□ Jeans eller andra oömma byxor 
□  Gummistövlar, vattentäta kängor eller liknande skor 
□ Oöm jacka 
 

Packa (i ryggsäck): 
□ Sovsäck! Säg till om ni behöver köpråd eller vill låna 
□ Liggunderlag! Säg till om ni behöver köpråd eller vill låna 
□ Pyjamas eller underställ, för att sova i 
□ Liten handduk 
□ Tvål, Tandborste, Tandkräm 
□ Eventuell medicin (OBS: Ledarna skall meddelas om vad, när och varför) 
□ Ombyte underkläder  
□ Mössa och vantar 
□ Extra jeans 
□ Kortbyxor 
□ Varm tröja 
□ Extra sockor 
□ Regnkläder (byxor, jacka) + Sydväst (regnhatt) 
□ Gymnastikskor 
□  Bestickspåse i tyg (vi kommer sy egna under terminen) med storkåsa, 

drickskåsa, bestick och diskhandduk 
□ Ditt lilla kramdjur eller nalle 

 
Ta inte med godis, kakor, chips eller liknande! Det finns de som 
är svårt allergiska och vi kommer att köpa goda grejor som 
fungerar för alla.  

 

MÄRK ALLT!!!! 
 

Så här ser tälten ut som vi kommer bo i! Pettersberg, på vars ängar vi kommer bo på! 


