
Välkommen Sjundeå Strömstarars höstförläggning! 

 

Ankomst: 

Familjerna hämtar barnen till förläggningen. Kontakta gruppens ledare om ni inte har möjlighet att själv 
ordna transport. Samåk gärna om möjligt. 

Adress till förläggningen: Partioniementie 81, Lojo 

Spejarscouterna och äldre (Minttupastillit, Lepakot, Kotkat, Sarvipäät): Fredagen 13.10.2017 kl. 18:00 

Vargungar och äventyrsscouter (Nya gruppen, Mestarit, Hökarna): Lördagen 14.10.2017 kl. 10:00 

 

Avfärd: 

Familjerna hämtar barnen från förläggningen. Kontakta gruppens ledare om ni inte har möjlighet att själv 
ordna transport. 

Vargungar och äventyrsscouter: Söndagen 15.10.2017. kl. 14:00 

Spejarscouterna och äldre: Söndagen 15.10.2017. kl. 14:30 

Avfärden sker stegvis för att undvika rusning vid lägerplatsen. Om ni hämtar barn från olika åldersgrupper 
kom gärna kl. 14:30. 

 

Anmälning: 

Anmälning per e-post till Riikka (riikka.palosuo@kolumbus.fi) senast sö 1.10.2017. 

Meddela vid anmälningen: 

    Barnets namn 

 Barnets grupp 

 Specialdieter/allergier/ medicinering 

 Annat som bör beaktas 

 

Förläggningsavgift: 

Vargungar och äventyrsscouter: 15€ 

Spejarscouterna och äldre: 20€ 

Syskonrabatt -2€ på de följande barnen. 

Förläggningsavgiften och anmälningsblanketten (finns i slutet på brevet) hämtas i ett slutet kuvert vid 
ankomst till förläggningen. 
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Utrustning: 

- Scouthalsduk 
- Sovsäck och liggunderlag (det kan bli kyligt under natten då husen är rätt gamla). Spejarscouterna  
övernattar en natt i kamintält.  

- Varm pyjamas och sockor 
- Varma utekläder och skor enligt väder, vi kommer att vara mycket ute. 
- Byteskläder 
- Mössa, vantar, yllesockor, halsduk 
- Ficklampa och reservbatterier 
- Kniv 
- Sittunderlag 
- Sångbok om du har 
- Korvpinne om du har 
- Matbestick, mugg och tallrik 
- Handduk, hygienartiklar (möjlighet till bastu och simning) 
- Tandborste, tandkräm, näsdukar, personlig medicin 
- Förläggningsavgiften och anmälningsblanketten i ett slutet kuvert 

Målsman: 

Packa tillsammans med barnet så att barnet vet vad som finns med. Packa tillräckligt med kläder och 
ordentliga utekläder. Vi kommer att vara mycket ute, det finns inte möjlighet att torka skor eller kläder 
ifall de blir våta. Skriv namn på kläder och annan utrustning. 

OBS! Telefon eller annan elektronisk utrustning behövs inte under förläggningen och kan bra lämnas 
hemma. Vid behov kan ni nå barnet via ledaren.  

 

Med vänliga hälsningar, PuddiPuddit  /   

Riikka Palosuo, 040-4132811, riikka.palosuo@kolumbus.fi  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ilmoittautumislomake (ota mukaan retkelle saapuessasi)/  
Anmälningsblankett (hämta när du kommer till förläggningen): 

⎕ Kyllä, osallistun lippukunnan yhteiselle retkelle / Ja, jag deltar på kårens höstförläggning 

Nimi/Namn:____________________________________________________________________________ 

Ryhmäni/Min grupp:______________________________________________________________________ 

Huoltajan puhelinnumero/Telefon till målsman:________________________________________________ 

Erityisruokavalio tai ruoka-aineallergia/Specialdieter och matallergier:_____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Mahdolliset sairaudet tai lääkitykset/Eventuell sjukdom eller medicinering:_________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus/ Målsmans underskrift:_________________________________________________ 
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