
 

1.	Løten	speidergruppe	av	Norges	speiderforbund	
www.lotenspeider.no	•	lotenspeider@gmail.com	

Member	of	the	World	Organization	of	the	Scout	Movement	(WOSM)	and	the	World	Association	of	Girl	Guides	and	Girl	Scouts	(WAGGGS).	

 
 
 

 
 
 
 
 

Høsttur for Beverkolonien med overnatting ved Mosjøen 
 
Høstens første overnattingstur med beverne står for tur! Vi håper så mange som mulig 
ønsker å være. Lørdagen brukes på å lage en trivelig leirplass for natten og lage oss 
god mat. Det blir også økter med aktiviteter gjennom lørdagen (typen aktivitet har 
forbehold om vær).   
 
Oppmøte på Mosjøbergkoia lørdag 29. oktober kl. 14.00  
Se link til gulesider her for å finne veibeskrivelse: 
http://kart.gulesider.no/?q=Mosj%C3%B8berget%2C+L%C3%98TEN  
 
Det blir i hovedsak overnatting i lavvo (mulighet for vedfyring), og vi har også tilgang 
på Mosjøbergkoia som vi benytter oss av. Det er veldig viktig at det medbringes en 
god og varm sovepose! Må tåle min. – 5 grader.  
 
Henting på samme sted søndag 30. oktober kl. 12:00 
 
Turen koster kr. 120 og vil faktureres til hver enkelt deltaker i etterkant.   
Vi ordner med alt av mat (også felles godteri) og fellesutstyr. Husk å pakke med godt 
med klær og ull, og fottøy etter vær og føre.  
 
På-/avmelding skjer via link på hjemmesiden innen onsdag 19. oktober. 
 
 

Speiderhilsen fra  
 

Veronica, Johanne, Ingrid og Nils Asbjørn  
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Pakkeliste:  
Pakk sekken din selv slik at du vet du har med deg det du behøver, du kan selvfølgelig 
få hjelp av mor eller far. 
HUSK Å MERKE UTSTYRET DITT MED NAVN! 
 
Dette har du med/på deg: 
· sovepose – NB: Må tåle minimum – 5 grader. 
· underlag 
· klær slik at du kan være ute, husk ullundertøy og ullsokker (både tynne og tjukke) 
· minimum ett skift fra innerst til ytterst, husk ekstra sokker 
· tjukk genser 
· regnklær og støvler, hvis det er meldt regn/regner 
· lue og votter 
· tannbørste og tannkrem 
· badetøy og håndkle 
· kopp 
· tallerken 
· bestikk 
· drikkeflaske 
· lommelykt/hodelykt 
· kniv 
· skjerf og knut (har vi på oss) 
· avis til å ha i bløte sko 
· dopapir i pose 
· fiskestang – kanskje det er fisk i Mosjøen? 
· Godteri for maks 30 kr.  
 
 


