Matlagning på stormkök. Hajken vid Sutarkulla gård hösten 2017. Foto: Emilia Nyberg.

Häng med på hajk !
Den 13-14.10 ordnar KF hajk med matlagningstema för äventyrsscouterna och deras föräldrar! Vargungarna har en
utedag samtidigt.
Vi kommer att vara ute och öva olika scoutfärdigheter som vi inte kan göra inomhus som att hugga ved, göra upp eld
samt laga mat utomhus på stormkök och över öppen eld. Vi sover utomhus i kamintält och är eldvakter.
Detta är även chansen för dig som förälder att få vara med och ta
del av din dotters hobby och själv lära dig lite mera om scouting passa på och delta! Och har du inte möjlighet att delta hela hajken,
kan du även delta i någon del några timmar.

När?
Lördagen den 13.10 kl. 11 till söndagen den 14.10 kl. 11.

Var?
Vid scoutstugan Davatorp.
Körinstruktioner: Adressen är Prästkullavägen 95.
Efter Ekenäs broar från Hangövägen svänger man höger in på
Prästkullavägen. Efter 950 meter kommer det ett avtag till höger,
skyltat nr. 95 och DAVATORP 0,8.
Följ grusvägen 0,8 km, genast efter den lilla bron över bäcken på
höger sida ligger Scoutstugan Davatorp. Vägen är smal, så vi
önskar att man samåker och miljön tackar er.

Programmet i stora drag
LÖRDAG
11.00 Välkommen
11.15 Vi lagar lunch
12.45 Tältuppsättning och fixa ved
15.00 Mellanmål och fritid
16.00 Vi påbörjar att laga
middagen över öppen eld
20.00 Lägerbål
21.00 Kvällsmål
22.00 God natt!
SÖNDAG
8.00 Väckning
8.30 Laga frukost
9.30 Packa ihop
11.00 Tack o hej

Anmälan
Sista anmälningsdagen är 7.10.
Du kan anmäla dig och din dotter genom denna Kuksa-länk: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=22895
(om du inte har scoutID kan du fylla i via länken, men klicka på "täytä hakemus tästä").

Vi ses på hajken !
Amelie “Amme” Malmberg
amelie.malmberg@gmail.com
044 2575688

&

Hanna “Hantsu” Wassholm
hanna.wassholm@gmail.com
0400 768901

Packning:
Tänk på att vi är utomhus hela tiden och har olika aktiviteter, så packa varma oömma kläder på dig i flera lager. Vi
sover utomhus i kamintält.
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Varm sovsäck (eller två tunna eller extra filt)
1-2 liggunderlag (kylan kommer från marken då vi ligger och sover, bottenpressun håller bara fukten borta)
Sittunderlag
Ficklampa och/eller pannlampa
Pyjamas/sovkläder
❏ En tunn mössa att sova med (en annan än den man använt under dagen)
❏ Nattyllesockor
Kramdjur
Bra skodon för vädret (tossor/kängor/gummistövlar)
Varma tåliga utekläder för vädret
❏ Regnrock och byxor!
❏ Mössa och vantar/handskar (inte bomullsvantar! lönar sig att ha flera par ifall det regnar)
En omgång byteskläder för söndag dag
❏ underkläder
❏ underställ
❏ Strumpor och yllesockor
❏ byxor
❏ fleece/tröja
Fylld vattenflaska
Matkärl i en tygpåse: djup tallrik, sked, gaffel, kniv, mugg, kärlhandduk
Kniv /puukko, om du har
Arbetshandskar om du vill
Lite godis, om du vill

Lämna hemma
●
Din telefon eller annan elektronisk utrustning som du inte vill att ska tappas bort eller gå sönder. Föräldrarna
kan nå scouten via Hanna eller Amelie (se telefonnummer ovan).

Lösstider
Eftersom hösten är lösstid hoppas vi att långa hår är sätts fast under hajken (bäst hålls det hela hajken med fransk
fläta). Vi lånar inte hårborstar, hårspännen/-band eller mössor av/åt varandra.

