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

Häng med på utedag !
Den 13.10 ordnar Karis Flickorna en utedag med matlagningstema för vargungar och deras föräldrar!
Äventyrsscouterna har samtidigt en hajk (övernattning utomhus).
Vi kommer att vara ute och öva olika scoutfärdigheter som vi inte kan göra inomhus, som att laga mat
utomhus på stormkök.
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!

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.

När?
Lördagen den 13.10 kl. 11-17.

Programmet i stora drag:
LÖRDAG
11.00 Välkommen, namnlek
11.15 laga lunch på trangia
12.45 Spårning
14.00 Sy matkärlspåsar
15.00 Laga mellanmål
16.00 Tälja
17.00 Tack och hej!

Utrustning:
Tänk på att vi är utomhus hela tiden och har olika aktiviteter, så packa varma oömma kläder på dig i
flera lager.
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Sittunderlag
Bra skodon för vädret
Varma tåliga utekläder för vädret
○ regnrock och byxor
○ mössa och vantar/handskar (inte bomullsvantar!)
Fylld vattenflaska
Matkärl: djup tallrik, sked, gaffel, kniv, mugg, kärlhandduk
Kniv/puukko om du har
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)

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=22894
(om du inte har scoutID kan du fylla i via länken, och klicka sedan på "täytä hakemus tästä").
Instruktioner om vad Kuksa är och hur man använder det:
http://karisflickorna.fi/karen/medlemsregistret_kuksa/

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

&

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

