Invitasjon til bli kjent helg på Skoghygga, for alle
speidere i Kattem Speidergruppe, med overnatting for
Ulveflokk/tropp
Helga 2-4 september blir det et stort arrangement for alle tilknyttet Kattem
speidergruppe. Vi tilbyr karusellkjøring (Råtne Råtass) og bli kjent aktiviteter.

Program for helga:

Fredag 2. sept.:
17.30 Ledere/foreldrehjelpere/rovere møter for bygge karusell
Lørdag 3. Sept. :
10-14: Arbeidet med karusellbygging fortsetter
15.00: Beverspeidere med foreldre møter. Opplegget avsluttes kl. 18.
Vi stiller med griller for de ønsker å ordne noe på bål.
17.00 Speidere tilhørende Ulveflokk og Tropp møter med foreldre. Vi starter ettermiddagen med å
ordne med overnattingsplass. Deretter blir det karusellkjøring, bli kjent aktiviteter og leirbål med
kveldsmat til slutt. Utpå kvelden vil det blir opptaksseremoni og merkeutdeling for de som ikke var
med på sommeravslutningen.

Søndag. 4 sept.:
0900: Frokost
1000: henting utenfor Skoghygga(speiderhytta).

Parkering:
Da det få parkeringsplasser ved Døvehytta kan kun ledere/foreldrehjelpere parkere her. Foreldre kan
parkere ved lian restaurant eller ved lianvannet og gå over jordet opp til Hytta.

Informasjon til de som skal overnatte
En del av det å bli speidere handler om vennskap og det å utvikle seg sammen med andre. Mye av
dette arbeidet gjør vi i Kattem speidergruppe gjennom friluftsliv. Når man deltar på speidermøter
lærer man mange nyttige og spennende ting i tillegg til at vi har morsomme leker.

En gang i måneden drar vi på tur og det turene som teller. Her får speiderne mulighet til å bli enda
bedre kjent med andre speidere og gjøre noe av det man lærer på møtene. Dette kan for eksempel
være å lage bål, lage mat på bål, bruke kniv, øks og sag og lage ting med tømmerstokker og knuter
Det å overnatte ute i telt for første gang kan for noen være litt skummelt, men samtidig veldig
spennende. Det å delta på leirbål og ligge i telt sammen gjør at man blir godt kjent og blir trygge på
hverandre. Vi vil derfor oppfordre alle til å bli med og spesielt hvis du er ny som speider.
Noen foreldre vil forståelig nok synes at det er skummelt å sende sine barn på overnattingstur første
gangen. Sikkerhet på tur er noe alle våre ledere og speidere er drillet på. Alle våre speidere og ledere
trener på førstehjelp flere ganger i løpet av året og vi har gode rutiner på hvordan håndtere
situasjoner der noen skader seg, samtidig som vi har fokus på trygg og sikker bruk av farlig redskap.
Mange av våre ledere har også mange års erfaring med å arbeide med barn og ungdom, så vi er
dyktige på å håndtere hjemlengsel eller andre utfordringer som måtte oppstå.

Hva skal du ta med deg?
Sovepose (høst/vinterpose) Hvis du mangler har vi noen til utlån (ta kontakt).
Regnklær
Varm genser
Liggeunderlag
Matpakke til kveldsmat og frokost
Kniv hvis du har (vi har noen til utlån)

Påkledning
Ullundertøy, tynne ullsokker
Turklær (ikke bomullstøy).
Gode sko

