
Vårförläggning på Kåken 6-7.5

Välkommen med och upplev härlig scoutgmenskap på

vargungarnas och äventyrsscouternas vårförläggning! Vi

åker med buss ut till Åbo Vildars utfärdsstuga Kåken på

fredag eftermiddag och tillbaka till Åbo kommer vi på

lördag förmiddag.

Gemensam transport både till och från Kåken ordnas.

Samling på fredag 6.5 kl. 17.15 vid Veritas stadion i

Kuppisparken. Bussen startar kl. 17.30. Man kan också

hoppa på bussen i S:t Karins centrum, hållplats 6135 vid Nylandsgatan bakom S-market. Tillbaka

vid Veritas stadion på lördag är vi ca. kl. 14.

Här följer en lista på den utrustning som behövs

liggunderlag + sovsäck

sittunderlag

ficklampa

matkärl i plast (mugg, djup tallrik, bestick, ej engångskärl!)

kärlhandduk (att torka kärlen med)

vattenflaska fylld med vatten

necessär med tandborste, tandkräm och personliga mediciner

varma slitstarka kläder och skodon enligt väder

mössa, halsduk, vantar och varma sockor

extra uppsättning kläder (byteskläder)

pyjamas

scouthalsduk

Anmälning till evenemanget görs via Kuksa. Länken nedan tar dig till anmälningsformuläret.

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=50869

Anmäl dig senast den 3.5

Pris för evenemanget: 15€

Deltagarna faktureras efter evenemanget via e-post.

För oss är det viktigt att alla barn och unga ska kunna delta i våra evenemang, så ifall

deltagaravgiften utgör ett hinder, hoppas vi att ni är i kontakt med din gruppledare så kan

deltagaravgiften sponsras av kåren!

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=50869


Tilläggsinformation till vårdnadshavare

Denna vårförläggning äger rum på Kåken, som är Åbo Vildars och Scoutkåren Pojkarnas

gemensamma utfärdsstuga i Lemlax, Pargas. På stugan finns det elektricitet, men varken

rinnande vatten, fast telefon eller inomhustoalett. Det är alltså utedass som gäller.

Övernattningen kommer att ske inomhus för vargungarna, men utrymmet som varungarna sover i

är relativt svalt så det är sovsäck och liggunderlag som gäller. Äventyrsscouterna sover ute i

kamintält. Överlag kommer stora delar av programmet vara utomhusbetonat så se till att ha

med tillräckligt varma och passande kläder för utomhusbruk. Det är bra om barnet åtminstone

delvis är med och packar sin väska så att hen vet vad som finns i väskan.

Om något i utrustningsväg är problematiskt så tveka då inte att ta kontakt med din egen

gruppledare eller kårens materialförvaltare Ida Björkqvist (045 87 01 205), vid behov kan man

nämligen låna utrustning av kåren. Det går även bra att ta kontakt när det gäller frågor

angående utrustningen.

Under evenemanget serverar/tillreder vi ett stadigare kvällsmål under fredagen. På lördagen

serverar/tillreder vi morgonmål och lunch.

Ifall det är scoutens första övernattning av detta slag eller om det finns något annat vi ledare

behöver veta, hoppas vi att ni hör av er till oss ledare eller skriver om det i tilläggsuppgifter i

samband med anmälan.

Ansvariga ledare:

Ida Björkqvist

Mikaela (Mixo) Korin-Niemi

Mikaela (Mippe) Toivonen


