1. Slattum speidergruppe  Flokken
Helene Birkedal
Mostubben 5
1482 NITTEDAL
mobil: 95777811
helene@1slattum.org

Eivind Junker
Slattum terrasse 48 L
1480 SLATTUM
mobil: 47413082
eivind@1slattum.org

Overnattingstur til KRAKOS-seter 23. – 24. mars 2007
Vi ønsker velkommen til overnattingstur til speiderhyttene på KRAKOSseter. Fredag ettermiddag møtes
vi ved bommen inn til hytteanlegget. Denne ligger ved Rauerskauveien, ca. 3 km nord for Nittedal kirke
(se kart). Utover kvelden blir det blant annet leirbål, sang og moro og et felles måltid som lederne ordner.
Lørdag satser vi på å holde på med ulike uteaktiviteter, litt avhengig av vær. Vi håper mange har mulighet
og lyst til å være med på tur!
Oppmøte:
Avslutning:
Pris:
Påmeldingsfrist:

Fredag 23. mars kl. 18.30 ved bommen inn til KRAKOSseter (se kart)
Lørdag 24. mars kl. 15.00, samme sted som oppmøte.
Kr 30, (betales ved oppmøte)
Onsdag 21. mars (til Helene eller Eivind)

Har du speiderskjorte og/eller skjerf, er det fint om du tar på dette!
Utstyrsliste (dette må alle ha med):
• Matpakke til frokost og lunsj lørdag
• Uteklær – Sjekk værmelding!
o Passende fottøy
o Ullgenser
• Ekstra skift (bukse/genser/undertøy)
• Inneklær
• Tøfler/innesko
• Sovepose (vi skal sove inne på hytte)
• Toalettsaker (tannbørste etc.)
• Medisiner (dersom du bruker det)

De som har/vil kan
også ta med:
• Kniv
• Lommelykt
• Speidersangbok
• Sitteunderlag
• Litt snop, men
velg den sunne
varianten!
(nøtter, tørket
frukt, rosiner,
kjeks osv.)

KRAKOS
«Ottos sag»
Nittedal
kirke

Husk:
Det kan være kaldt, og vi skal være mye ute. Ta med nok varme klær! Brus er unødvendig, ta heller med
ublandet saft.
Påmelding skjer til en av lederne innen utgangen av 21. mars. Hvis det er spesielle forhold vi bør vite om,
slik som medisinbruk/allergier e.l., er det viktig at vi får beskjed i forkant av turen. Hvis noen foreldre/
foresatte ønsker å ta en tur innom oss på lørdag fra kl 14.00 og utover, synes vi det er veldig hyggelig med
besøk! Ta gjerne kontakt hvis dere lurer på noe!
Speiderhilsen Helene og Eivind
Flokkledere, 1. Slattum speidergruppe
---------------------------------------------(Nyheter og beskjeder finnes også på http://www.1slattum.org/)
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