
 
 
 
 
 
 
 

Waingungas melloövernattning 
12–13 mars 

Varmt välkomna till Waingungas övernattning 12–13 mars 2022. Vi kommer att åka ut till 

kårens egen scoutstuga Pettersberg där naturupplevelser, hajk, lägerbål och äventyr utlovas. 

Temat för övernattningen är Melodifestivalen, missa inte det. Givetvis får alla som är med 

märke att sätta på scoutskjortan! 

 

Samling: Kl. 12:30 mitt på Odenplan 12/2, ät lunch innan 

Hemkomst: Ca kl. 15:15 mitt på Odenplan 13/2 

 

Kostnad: 200 kr, swishas till Alban på 073 929 9541 med ”melloövernattning+scoutens namn” 

som meddelande. När swish skickats är ditt barn anmält, och detta görs senast fredagen 11:e 

mars. Önskar man som förälder vara med går det utmärkt, skriv i så fall detta i 

swishmeddelandet. 

 

Kontaktperson: Alban Kjellgren Axlund, avdelningsledare – 073 929 95 41, alban@gvb.nu 

 

Vi ser verkligen fram emot övernattningen och har ovanligt mycket skoj planerat. 

Lägerbålssång, lekar, kojbygge, kuddkrig, scouttävlingar och mycket annat utlovas. 

Dessutom ryktas det att varje patrull kommer få ställa upp i melodifestivalens final… 
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Packlista 
Packa ryggsäcken tillsammans med ditt barn och låt dem använda kryssrutorna. 
 
Klädsel 

□ Scoutskjorta och scouthalsduk 
□ Jeans eller andra oömma byxor 
□ Gummistövlar, kängor eller liknande skodon 
□ Kraftig, tålig och vattentät jacka 
□ Täckbyxor 
□ Mössa 
□ Ett helt ombyte från topp till tå, även underkläder 
□ Inneskor 

 
Extra ombyte 

□ Extra tröja 
□ Extra byxor 
□ Extra underkläder 
□ Extra strumpor 

Om något blir blött måste reservplagg finnas. 
 
Sömn 

□ Sovsäck 
□ Pyjamas eller vad du brukar sova i 
□ Liten handduk 
□ Tandborste och tandkräm 
□ Eventuell medicin (OBS: ledarna ska meddelas om vad, när och varför) 

På Pettersberg sover vi på madrasser inomhus. 
 
Valfritt 

□ Litet kramdjur eller nalle 
□ Ficklampa med nya batterier 
□ Kortlek eller tärningar 

 
 
Allting ska packas i ryggsäck som scouten själv klarar att bära en kortare sträcka. Låt inte 
saker hänga utanpå ryggsäcken då det lätt blir blött och tappas. 
 
 
Får inte tas med: 

□ Mobiltelefon, smartklocka och dylikt 
□ Godis, nötter (absolut inte pga. allergier) 

 

 

Märk allt! 
Om allt är märkt med namn och telefonnummer så kommer allt tillbaka… 


