
 
 

Övernattningsinbjudan Waingunga 
16-17 februari 2019 

 

Hej alla Waingungascouter och föräldrar! Snart är det dags för scoutårets första övernattning! Vi 

kommer att hålla till i scoutlokalen och göra massor av roliga scoutsaker. Dessutom åker vi iväg till 

Sydpoolens äventyrsbad och givetvis kommer man att få ett övernattningsmärke om man kommer! 

 

Bild på Waingunga under tävlingen Myrstigen 2016, känner du igen någon scout? 

När och var: Övernattningen äger rum i vår scoutlokal på Rehnsgatan 16 lördagen 16:e februari till 

söndagen 17:e februari. Vi beger oss också under söndagen till Sydpoolens äventyrsbad i Södertälje. 

Samling: Vi samlas kl. 18:30 utanför scoutlokalen på lördagen. Då förväntas man ha ätit middag. 

Hämtning: Vi beräknas vara klara med övernattningen ca kl. 16:10 på söndagen utanför lokalen.   

Kostnad: Kostnaden för övernattningen är 200 kr och swishas till Alban på 073-929 9541 märkt 

”[namn på scout] får åka på övernattningen”. Det går även bra att betala kontant, då lämnas pengarna 

till ledarna tillsammans med en lapp där det står ”[namn på scout] får åka på övernattningen” 

tillsammans med dagens datum och en föräldrasignatur. Av de 200 kronorna går ca 100 kr till badet. 

Om man som förälder önskar följa med när vi badar betalar man själv för badinträdet. 

Packning: Packlista på vad du bör packa med ska finnas på baksidan av denna inbjudan. Om inte, så 

finns den på anslagstavlan i lokalen samt på vår hemsida www.gvb.nu/avdelningar/waingunga. 

Viktigt att komma ihåg är att ALLT som packas med ska vara märkt med namn och telefonnummer, 

annars är risken stor att det tappas bort. Är allt märkt så kommer allt tillbaka. 

Kontakt: Vid frågor är ni varmt välkomna att fråga oss ledare, maila eller ringa. Under 

övernattningen går det fint att ringa eller sms:a Alban på 073-929 9541. 

http://www.gvb.nu/avdelningar/waingunga


 
 

Utrustningslista till övernattningen 

Använd gärna de små kryssrutorna □ för att pricka av i när du packar. 

                      

Klädsel 

□ Scoutskjorta och halsduk (eller liknande), jeans eller andra oöma byxor 

□ Gummistövlar, kängor eller liknande skodon (för stadsmiljö denna gång) 

□ Kraftig, tålig jacka 

□ Mössa, vantar och halsduk  (inte så noga vi skall ju inte röra oss ute så mycket nu). 

  

Packa ner 

□ Sovsäck, sovtäcke. Tag med egen kudde.  

□ Tag gärna med något att lägga under liggunderlaget så att golvet blir lite ”mjukare” 

□ Pyjamas eller det du brukar sova i 

□ Liten handduk 

□ Badlakan 

□ Badkläder 

□ Hänglås 

□ Tvål 

□ Tandborste 

□ Tandkräm 

□ Eventuell medicin (OBS: Ledarna skall meddelas om vad, när och varför) 

□ Ett helt ombyte, från topp till tå, även underkläder 

□ Inneskor 

  

Om du har, så tag gärna med: 

□ Ett litet kramdjur eller nalle 

□ Ficklampa med nya batterier 

  

När vi åker ut med scouterna  

har vi INTE med oss: 

Mobiltelefon eller liknande 

Elektroniska spel mm. 

Godis (absolut INTE pga. allergier) 

 

MÄRK ALLT! Om allt är märkt så kommer allt tillbaka… förr eller senare 

 


