
Käre HE-scout,

Vi har nöjet att meddela er att ni har tilldelats en plats vid  

Hogwarts Scoutskola för Häxkonster och Trolldom.

Scouter från avdelning Småkrypen och Hjortarna samlas klockan 

17.45 vid Östra station. 

Terminen börjar den 8 november och avslutas 10 november. 

Under helgen kommer du indelas i elevhem tillsammans med kårens 

andra scouter. Vi förväntar oss ditt svar om ifall du vill 

tacka ja till din plats på skolan medelst uggla eller mail till dina  

avdelningsledare senast 3/11. Terminsavgiften för helgen är 350 

kronor, som betalas till din avdelningsledare. Bifogat finner du 

utrustning vi förväntar oss att du tar med dig till lägret. 

Skogsfåglarna kommer spendera nätterna utomhus; därmed 

förväntas dessa elever packa därefter.

Har du frågor om helgen är du varmt välkommen att kontakta  

scoutledarna på din avdelning. 

Er tillgivna,

Andrea Nylin & Carl Bergmann

Lägerkommitté & innehavare av Merlin-Orden av första graden



Nedanstående saker ska vara packade i din ryggsäck eller vara på dig. Självklart 

har du scoutskjortan och halsduken på dig. 

PACKTIPS: Tänk på att ha en bra jacka som håller dig varm och torr utöver 

din regnjacka - inga jeansjackor eller dunjackor! Försök även få ner allt i 

ryggsäcken, inga hängande påsar på sidan eller i handen. 

Glöm inte att du ska packa själv - be en förälder kontrollera när du är klar!

✓ Bocka av det du har packat så vet du att du inte har glömt något!

PÅ DIG (+ eventuella ytterkläder efter behov):

☐ Scoutskjorta

☐ Scouthalsduk

☐ Sölja

I RYGGSÄCKEN:

☐ Påslakan

☐ Underlakan

☐ Örngott

☐ 1 par vattentäta kängor, alternativt gummistövlar och gympaskor

☐ 1 par extra byxor

☐ 1 par täck/regnbyxor

☐ 1 regnjacka

☐ 3 par trosor/kalsonger

☐ 3 t-shirts/linne

☐ 4 par strumpor

☐ 1-2 par varma sockor

☐ 2 varma tjocktröjor (fleece + annan) 

☐ 1 varm mössa

☐ 1 bra par vantar 

☐ 1 varm och go halsduk 

☐ 1 par långkalsonger

☐ 1 pyjamas/sovkläder

VIKTIG ÖVRIG PACKNING:

☐ Tandborste och tandkräm

☐ Ev. personlig medicin

☐ Vattenflaska

☐ Liten ficklampa (kolla batterierna!)

☐ 1 lagom stort kramdjur

☐  Godis för max 30 kronor (Godis är gott, men mat måste också få plats)

Packlista


