
Invigningsövernattning med Gnagarna 9-11 Oktober   
 

Hej alla i Gnagarna och föräldrar! Om ca 3 veckor, den 9-11 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 9-11 Oktober på vår egna scoutstuga Petterberg.   
Utfärd: Vi ses kl 17.20 fredagen den 9 Oktober vid glaspelaren på Odenplan, nära 
tunnelbanan och busstationen.   
Hemkomst: Vi beräknas vara tillbaka på söndagen på Odenplan ca kl 15.10   
Kostnad: Kostnaden för övernattningen är 250 kr, betalas in via swish till Sofia på 
0760693942 
Packning: Packlista på vad du bör packa med finns på vår anslagstavla uppe i hallen eller på 
vår hemsida. 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.  
Avanmälan? Ifall ni redan har anmält er scout men fått förhinder eller blivit sjuka går det 
såklart bra att göra en avanmälan, Detta meddelas till AL Sofia. Om avanmälan sker mer än 
24h innan utsatt samlingstid så fås hela avgiften tillbaka. Om ni avanmäler senare än så kan 
vi tyvärr ej betala tillbaka pengarna.  
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: gnagarnagvb@gmail.com 
AL Sofias mobilnummer: 076-069 39 42  
   ____________________________________________________________________________________ 

Anmälan 
Anmälan är komplett när du har swishat in 250 kr till Sofia, märkt med ditt barns namn. Då 
detta är en digital underskrift via BankID och inget som scouten kan göra själv, så räcker det 

som intyg för att ditt barn får följa med. Ingen lapp eller liknande behöver lämnas in. 


