
Ävenatten 2022
Välkomna med på Ävenatten 2022. Ävenatten ordnas årligen av Esbo-Grankulla kårteam för att
äventyrsscouter ska få lära sig om grundläggande scoutfärdigheter och sin egen utrustning.
Under hiken kommer de att få laga lunch, middag, kvällsmål och morgonmål åt sig själva, samt
sova i vindskydd (många för första gången).
ANMÄLAN: https://kuksa.partio.fi/kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=53594

Tidtabell:

Träff lördagen den 8.10 klockan 12.00 vid ändan Meerlammentie, Noux.

Inom det röda området finns det ett par parkeringsplatser, men man ska inte bli länge med bilen
så att alla ryms.

På söndagen tillbaka på samma plats klockan 11:00

https://kuksa.partio.fi/kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=53594


Skjuts och transport
Scouterna ska ta sig till mötesplatsen på egen hand, antingen med egen skjuts eller buss.

Med Buss:

Nedan kan man fylla i ifall scouten behöver skjuts eller om ni har en extra plats i bilen.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K1zMD9cvMQKcMp9-qMuN-N_G4lVequ3KhEXtyQt
cauk/edit?usp=sharing

Sjuk?
Stanna hemma om du känner dig krasslig! Fram till och med torsdag kan du annullera per e-post.
Om du blir sjuk på fredag eller lördag önskar vi att du meddelar per sms eller whatsapp till din
kårs kontaktperson.
Tre Björkar: Beni  044 9816706
SöS: Samuel 040 0963933
Grani: Ebbe  045 1876028

Se till att ta med dig:
Varm, ordentlig sovsäck och kläder, samt ett eller två liggunderlag (ta två om du bara har en tunn
luftmadrass).

ÖVRIG Utrustningslista. Packa i rinka så du lättare kan bära dina saker flera kilometer.
Kom ihåg att skriva namn på allting så du får tillbaka dina egna saker.
Scouthalsduk
Varma kläder enligt väder
Regnkläder
Mössa
Handskar/vantar
En extra tröja eller fleece
Extra sockor
Byteskläder
Varm pyjamas / varmt underställ
Fick- eller pannlampa med pigga batterier
Extra batterier till fick/pannlampan
Kniv
Matkärl (Tallrik, mugg, bestick av plast/metall) i en påse
Vattenflaska (minst 1 liter, fylld!!)
Necessär

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K1zMD9cvMQKcMp9-qMuN-N_G4lVequ3KhEXtyQtcauk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K1zMD9cvMQKcMp9-qMuN-N_G4lVequ3KhEXtyQtcauk/edit?usp=sharing


Skor
Stövlar
Övrigt du kan behöva, som du orkar bära, t ex lite godis (max 200g)


