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Midvinterblotet är kårens planeringshelg, och vi kommer hålla till i Gilwellstugan 

(i närheten av Sparreholm). Det gör gott för kårandan, och underlättar för kårens 

gemensamma planering att ha så många ledare som möjligt på plats, vi hoppas att alla 

avdelningar kommer att vara representerade (helst av hela ledarteam!). Alla ledare, 

funktionärer, utmanare och rover är naturligtvis välkomna! 

Ett Midvinterblot är ett ypperligt tillfälle att lära känna kåren, scouting och en massa nya 

vänner i alla åldrar! Dessutom bjuds det på kårutveckling, lekar, tid för eftertanke och 

(som vanligt) mycket god mat. Kåren står för kost, logi och bussresa. (Den som inte åker 

med bussen får ordna sin resa själv.) 

Vi kommer att vara inomhus, med inslag av utomhus. Mat och fika kommer naturligtvis 

serveras då och då. Sängarna fördelas i hälso-/åldersordning och när de är slut blir det 

golvförläggning (och om golvet tar slut blir det storkåta med kamin...). Bastu och dusch 

finns för de som hinner och orkar! Medtag gärna din bästa lek (helst nedskriven). Ju fler 

som tar med en lek – desto fler tips får vi alla! 

Fredag kväll 18:30 går en gemensam buss från Holken, och vi kommer vara tillbaka vid 

Holken ca 16:00 på söndagen. För Dig som inte har möjlighet att vara med hela helgen 

finns alternativet att åka ut bara under lördagen, programmet börjar 9:00 och håller på 

fram till senare på kvällen. Ange detta i anmälan så blir det lättare att lösa med 

samåkning. 

Det här är definitivt inte något ”jippo enbart för gamla rävar” – bland deltagarna brukar vi 

hitta rykande färska ledare, assistenter, utmanare och funktionärer från kårens olika 

arbetsgrupper. Och naturligtvis några ”gamla rävar” som åker på Blot efter Blot – bara 

för att det är så himla trevligt och mysigt  

Du anmäler dig via länken som följer med detta mejl. 

(Där ser Du också vilka som redan anmält sig – och vilka Ledar-/Utmanarkompisar du 

behöver påminna) Utrustningslista och reseinformation kommer till alla som anmält sig. 

Sista anmälningsdag är 6/1 2016 – men anmäl dig gärna nu direkt så att det inte glöms 

bort! 

Skicka ett mejl till info@sollentunasodra.se om du har speciella önskemål när  

det gäller mat/allergier, samtidigt som du anmäler dig.  

(Vi är i skogen – och vi kan inte komplettera på plats.) 

Varmt välkomna önskar Kårstyrelsen! 


