
Övernattning med Gnagarna 20-22 Oktober  

 

Hej alla Gnagare och föräldrar! Om ca en månad, den 20-22 Oktober är det dags för 

scoutårets första övernattning! Jätteroligt tycker alla vi ledare och såklart vill vi att 

just du följer med. Varför? Jo övernattning är bland det allra roligaste på hela året där 

då får chansen att umgås mer med din patrull, dina andra vänner på avdelningen, ha 

kul med oss ledare och kanske till och med få nya vänner. Vi kommer att hålla till på 

vår alldeles egna scoutstuga Pettersberg och helgen kommer vara fylld av roliga 

äventyr, lekar, tävlingar, mys med patrullen och såklart annat skoj. All information du 

behöver kommer här nedan:  

När och var: Övernattningen äger rum den 20–22 oktober på vår egna scoutstuga Petterberg.  

Utfärd: Vi ses kl 17.40 fredagen den 20 oktober vid glaspelaren på Odenplan, nära 

tunnelbanan och busstationen.  

Hemkomst: Vi beräknas vara tillbaka på Odenplan ca kl 16.15   

Kostnad: Kostnaden för övernattningen är 250kr, lämnas helst kontant till en ledare 

tillsammans med anmälningslappen  

Packning: Packlista på vad du bör packa med finns att hämta hos ledarna i ledarrummet 

innan eller efter mötet, eller på vår anslagstavla uppe i hallen. Tänk dock på att du ska bära 

din packning ett par kilometer till stugan helt själv, så packa så att du orkar bära väskan hela 

vägen. OBS! Godis och mobil/annan elektronik ska lämnas hemma.  

Kontakt: Vid frågor är ni varmt välkomna att fråga oss ledare, antingen personligen innan 

eller efter mötet - det är bara att knacka på i ledarrummet om vi inte syns till – eller via 

telefon/mail:  

Mail: gnagarna-gvb@outlook.com  

AL Vanesas mobilnr: 070-747 31 15       

Sofias mobilnr: 076-069 39 42  

Klipp här: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lämna in denna lapp tillsammans med 250kr till ledarna senast den 16 oktober  

JA! Såklart vill jag följa med � Nej, jag måste stanna hemma och vattna min guldfisk �   

Scoutens namn: _________________________________________________________  

Förälders namn:_________________________________________________________  

Förälders underskrift:_____________________________________________________ 
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