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Midvinterblot 2019 – Reseinformation och utrustningslista 
 

Snart är det dags!  

Vi samlas vid Holken på fredag kväll den 11 januari kl. 18.30 för gemensam bussresa till Gilwellstugan 

(bussen går 18.45). Väl framme bjuds vi på kvällsfika och mys framför brasan.  

Åker du egen transport, hittar du vägen här: http://kartor.eniro.se/m/IZfUE Bilresan tar 1,5 – 2 tim.  

På lördag morgon drar vi igång kl. 9.00. Det blir en dag fylld av inspiration, diskussion, information, god 

mat och trevligt sällskap. Vissa delar av programmet sker utomhus så ha kläder för det. Under söndagen 

kommer ni att ha tid för egen planering. Bussen hem på söndagen går från Gilwell ca 14.30 och beräknas 

vara vid Holken ca 15.30-16.00.  

Anmälan 

Anmälan görs i smedjan https://www.sollentunasodra.se/smed/smedjan (tänk på att det är du som 
är scouten) under Anmälningar. Se till att du anmält dig både till arrangemanget och till bussresan 
om du ska åka buss. 

Hälsokort 

Deltagare ska lämna uppgifter på bifogade hälsokort. Hälsokortet ska lämnas i papperskopia i Monas fack 

eller i Holkens brevlåda. Om du endast lämnar kontaktuppgifter räcker det att hälsokortet lämnas vid 

avresan. Om du har önskemål om specialkost måste du lämna in hälsokortet senast onsdag 9/1 kl 16.00 

– sedan handlar vi – och vi kommer att ha svårt att komplettera på plats. 

Utrustning för övernattning: 

Deltagare födda 60 – 98: Lakan + örngott (= säng, kudde & täcke finns)  

Deltagare födda 99 – 03: Sovsäck och liggunderlag (golvförläggning)  

Övrig utrustning:  

Scoutdräkt (skjorta eller tröja) och kårhalsduk  
Kläder för att kunna vara – och leka – ute  
Kläder mm för en helg  
Sittdyna, kåsa  
Anteckningsmateriel, kalender  
Ledarboken/ Våga Utmana/ Vägvis! (om du har)  
Inneskor/tofflor  
Ficklampa eller pannlampa kan vara bra, liksom kniv, arbetshandskar  
Bastu & dusch finns  
Ta INTE med jordnötter – vi har en allergiker med oss!  

Frågor besvaras av  

Douglas 070-170 60 64 douglas.oster@sollentunasodra.se  

Hanna 073-373 90 99 hanna.lekas@sollentunasodra.se  

Leo 073-650 76 99 leo@sollentunasodra.se  
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