(Wagandoo gruppe bliver vikinger og inviterer hele familien med.)

Årets forældreweekend
Afholdes den 28.- 29. september i og ved Høbjerg Hus ved Helsinge
Tilmelding og pris
For at komme med på vikingetogt skal I tilmelde Jer på Wagandoo’s hjemmeside senest den 9. september.
Det koster DKK 160 for voksne, DKK 120 for spejdere og søskende over 6 år. Søskende under 6 år er gratis.
Spørg lederne om hjælp, hvis tilmeldingen skulle drille. Trop og Klan, der kommer allerede om fredagen,
skal bruge fredagstilmeldingen – og husk nu at gøre det.
Transport
For at komme til togtets afgangssted (Høbjerg Hus) skal du møde kl. 8.45 i spejderhuset lørdag den 28.
september, hvor der kl. 9 vil være afgang med dobbeltdækkerbus. I vil blive afleveret samme sted søndag
kl. 14.
Pakkeliste
Medbring tøj til at være ude i alt slags vejr. Varmt, koldt, vådt, tørt, og evt. udklædt til årets tema - Vi lader
os ikke stoppe. OBS alle spejdere undtagen Kwanga sover udenfor. Det kan være koldt i september, så tag
evt. et ekstra fleecetæppe med til at bruge inde i soveposen og evt. også en hue. Hør gerne i afdelingen
hvad de har af praktiske råd. Der er en del sheltere på grunden, så forældre kan også få lov til at sove ude,
hvis de vil. Se pakkeliste her på vores hjemmeside: https://grp2415.gruppeweb.dk/arrangementer
Husk også bestik, kop, tallerkner, viskestykke, lommelygte, drikkedunk og godt humør.
Hvad skal der ske?
Kort efter ankomst til hytten og indkvartering bliver I delt op i hold og skal gennemføre et vikingeløb. Der
skulle være noget for både store og små. Vi hjælpes ad med aftensmaden og bagefter er der et traditionelt
lejrbål og forældre/voksen hygge og underholdning efter at de små er blevet lagt i seng.
Om søndagen er det troppen, der er igangsætter og igen vil der være særlige aktiviteter for de helt små.
Inden vi tager afsted, er der også oprykning… OBS – vi slutter tidligere i år med noget skrup-af-mad lige
inden vi skal med bussen.
Vi glæder os til at se jer alle
FW udvalget 2019
Susanne (tidl. Kwanga assistent), Maj-Britt (BiS), Henrik (Shandu-leder), Lars (BiS), Dagfinn (far til Yelva i Kwanga og Birka i Kantara), Kenneth (far til
Karla i Kantara) og Nana (mor til Cecilie i Shandu og Louise i Kantara samt bestyrelsesmedlem og hjemmesideansvarlig)

