
 
 
 
 
 
 
 

Kårövernattningsinbjudan 30/5-1/6 
Waingunga 

Snart åker kårens alla avdelningar ut till Pettersberg på övernattning som en del i kårens 

jubileumsfirande. Vi kommer att tävla i kårtävlingar, ha ett stort lägerbål och för många av er 

blir det första gången ni får uppleva livet på vår alldeles egen scoutstuga. Här kommer inbjudan 

till övernattningen. 

 

Samling: kl. 08:15 utanför scoutlokalen på Rehnsgatan 15:40 

Hemkomst: ca kl. 16:20 utanför scoutlokalen. Om man vill kan man också hämta direkt med egen 

bil från Pettersberg mellan kl. 12:45 och 13:15. Föräldrar är välkomna att vara med under 

lördagen från kl. 09:00 om de önskar se vår verksamhet under övernattningen, vi bjuder på en 

enklare lunch för de som är med. Anmäl ev. allergier hos föräldrar i förväg om ni ämnar komma. 

 

Kostnad: 250 kr, swishas till Alban på 073 929 95 41 märkt ”Namn+kårövernattning” eller lämnas 

kontant till ledarna. 

Packlista: Ska finnas på baksidan av denna inbjudan, finns också att hämta från ledarna, eller på 

avdelningens sida på www.gvb.nu. 

 

Kontaktpersoner 

Alban, tf. AL – 073 929 95 41 

Limpan, v. AL – 070 712 32 06 

 

  

http://www.gvb.nu/


 
 
 
 
 
 
 

Kårövernattning 2019 
Packlista Waingunga 

Klädsel 

□ Scoutskjorta, halsduk (om man har), jeans eller andra oömma byxor 
□ Gummistövlar, kängor eller liknande skodon lämpliga för natur oavsett väder 
□ Gympaskor, gärna vattenresistenta 
□ Kraftig, tålig jacka 
□ Mössa, vantar (kalla scouter är ledsna scouter) 
□ Sydväst (inget skyddar mot regn som en sydväst, en vanlig luva är oduglig) 

 

Packa ner 

□ Sovsäck 
□ Liggunderlag 
□ Pyjamas eller det du brukar sova i 
□ Liten handduk 
□ Tvål 
□ Tandborste, tandkräm 
□ Eventuell medicin (ledare måste informeras om vad, när och varför) 
□ Två hela ombyten från topp till tå, även underkläder 
□ Inneskor 
□ Matsaker, dvs dryckeskåsa, matkåsa och bestick 

 

Om du har, ta gärna med: 

□ Ett litet kramdjur eller nalle 
□ Ficklampa med fräscha kontrollerade batterier 
□ Tygpåsen du gjort på scoutmötena att packa matsaker i 

 

När vi åker ut med scouterna tar vi inte med oss: 

• Mobiltelefon eller dylikt 

• Elektroniska spel 

• Godis, nötter m.m. p.g.a. allergier¨ 

 

Märk allt! Om allt är märkt kommer allt tillbaka… förr eller senare 


