TIL SPEIDERE, ROVERE OG LEDERE
Høstens store opplevelse nærmer seg:

Nattmanøver ”Barfrosttur” i Moesmoen, natten mellom 11.
og 12. november 2016.
Fredag kveld, klokka 18.00 samles vi ved speiderhuset på Jevnaker. Med
sekk, godt kledd og utstyr for en natt ute i skogen, går vi inn i Moesmoen
- til en leirplass. Etter å ha vært våken stort sett hele natta, er vi tilbake på
speiderhytta lørdag morgen kl. 12.00.
Det er tillatt å sove litt om natta under åpen himmel, under store
presenninger eller i telt. Vi skal finne på mye moro, kanskje noen
overraskelser og oppleve at vi kan klare oss fint ute på ”barfrost” i
mørket. Vi har selvsagt leirbål. Ta gjerne med underholdning, leker,
sangleker el. l. Alle lærer seg «I den mørke kveld…» så vi kan synge litt
og.
Det blir bål som vi alle må hjelpe til å holde liv i hele natta. Det er
mulighet å lage et varmt måltid og det blir kokt opp vann slik at det blir
mulig for noe varmt å drikke og til «Rett i koppen» produkter utover
”kvelden”.
Husk å ta med :
• Sovepose - enten en varm vinterpose, eller to tynne inni hverandre.
• Liggeunderlag.
• Regntøy, vi tar ingen værforbehold.
• Tørt og varmt på bena,( ullsokker).
• Et ekstra skoskift, spesielt hvis det blir vått.
• Godt med varme klær (lue, votter, skjerf, tykk genser, stillongs).
• Minst to matpakker, eller brød og pålegg.
• Varm mat til fredag kveld.
• Kopp, tallerken og bestikk
• 2 – 3 pinner tørr ved til oppfyring.
Alle må ha med : GOD LOMMELYKT, KNIV, TERMOS MED
VARM DRIKKE OG FYRSTIKKER.
Det blir ikke veldig anstrengende. Du må bare ha vett til å kle på deg før
du fryser, og være i bevegelse.
La mobiltelefon ligge igjen hjemme denne natta!!
Gruppen må ha med minst en voksen leder!
Påmelding senest torsdag kveld 10. november til troppsleder Kato.
Speiderhilsen
Lederne og roverne
Kato

901 67 216

