Pakkeliste til efterårskoloni på Bornholm

Pas – vi skal gennem Sverige og derfor er det nødvendigt.
Sygesikring kort
Lommepenge 300 kr.
Tøj (til alt slags vejr, da vi ska være meget ude) Husk sokker og
undertøj.
Sovepose/dyne, hovedpude og betræk + lagen
Gummistøvler/sko
Nattøj
Håndklæde
Venstrehånds trøje til vandkamp (Medbringes kun hvis den ligger i nederste
skuffe og er blå)

Tøjdyr/bamser
Sutsko/badetøfler/klipklapper
Køresygearmbånd, køresygepille (hvis man bliver køresyg)
Jakke/regnjakke
Toilettaske, hårbørste, tandbørste, tandpasta m.m.

Husk det gode humør : )
Pakkelisten er vejledende, pak efter fornuft – put IKKE passet i jeres
kuffert – det skal afleveres inden afgang.
Vi anbefaler at mobiltelefoner IKKE medbringes – Da det ofte giver
mere hjemve at ringe hjem, eller blive ringet op.
Vi medbringer en nødtelefon, hvor i kan kontakte os – Dette kan ske
på enten 41400595 eller 51628556.
Alle ting medbringes på eget ansvar.

Lidt om turen til efterårskolonien til Bornholm.
Vi har booket en ældre spejderlejr(Jarlsgård) som ligger i Vester Sømark på Syd
Bornholm, 800 meter fra en dejlig strand og Ca. 20 km. Øst for Rønne. Hytten
ligger på en ca. 55000m2 stor grund med græs, lyng, boldbane, bålplads og
skov.
Der vil være afgang fra Storagergård søndag d. 14. oktober kl. 930 – og vi mødes
kl. 900 til pakning af bussen, og derefter går turen via Sverige til Bornholm. Vi er
tilbage på Storagergård fredag d. 19. oktober kl. 15 00
Vi skal ud og se en masse forskellige ting, Jons kapel, Hammershus,
rokkestenen, ekkodalen, på jagt efter templeriddernes skat, rundkirkerne,
snolde, se de hvide strande ved Dueodde (måske vi skal stikke fødderne ned i
vandet), besøge pandekagehuset i Gudhjem og meget mere.
Hvis Jeres barn har behov for medicin, vil vi meget gerne vide det, så vi kan
hjælpe. Vi vil også gerne hjælpe med at holde medicinen.
Vi vil under turen tage billeder som vil kunne ses på Facebook samt vores
hjemmeside www.storagergaard.dk
Du kan se flere informationer om hytten på:
www.jarlsgaard.dk
Har I spørgsmål om turen, så tøv ikke med at kontakte os, så skal vi gøre alt for
at svare på dem.
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