
 

Vi inviterer til Halloween helg for Småspeidere 

-  på Nordhue Borgen 27- 29 oktober. 

 

Dette er en felles tur vi arrangerer sammen med Furnes, Vang og Romedal, 

Mjølner og Brumunddal sine speidergrupper.  

Helga bruker vi til å bli kjent og ta flere merker av forskjellige aktiviteter.  

Småspeiderne tar med kostymer som de selv ønsker å bruke på lørdag (enten det 

vi lager sammen på speidermøtet eller annet). Av diverse aktiviteter kan jo 

nevnes Lek, Førstehjelp, mat på bål, idrett og kart og kompass.  

Avreise på Kiwi Torget i Løten fredag 27.nov kl. 18.15. Avreise hjem fra Borgen 

ca. kl. 14.00 søndag den 29. nov.   

Vi kjøper all mat, og godterier (dette skal derfor ikke medbringes selv). 

Matallergier vil vi gjerne vite om. 

 

Turen vil koste 400 kr for hele helgen. Dette faktureres etter tur. 

Ta med godt med skift, sovepose, og varme klær. Ellers de vanlige 

speidersakene. Dersom noen ønsker å sove ute, så blir det mulighet til det. Vi 

lager oss gapahuk eller setter opp lavo. Ellers er det soving under åpen himmel 

for de som har lyst. 

Mobil og nettbrett er ikke ønsket. 

Vi trenger litt foreldre hjelp til å vaske oss ut av hytta på søndag. Håper ett par 

foreldre melder seg og kan møte opp kl. 1200 på Nordhue å bistå i dette. 

Påmelding gjøres via link på nettsiden www.lotenspeider.no. Pakkeliste ser du 

under. 

Påmeldingsfrist 22. oktober. 

Kontakt Kristin på telefon 47 46 57 48 om du lurer på noe.  

Velkommen! 

 



 
 
 
PAKKELISTE Halloween tur 
 
Pakk sekken din selv, slik at du vet at du har med det du behøver og vet hvor i 
sekken det ligger. Du kan selvfølgelig få hjelp av mor eller far. Det er lurt om alt 
får plass i en sekk som du klarer å bære selv. Vi går samlet fra Nordhue masta 
og inn til hytta.  
 
HUSK Å MERKE ALT UTSTYRET DITT 
 
Dette har du på/med deg 

o Sovepose 
o Liggeunderlag 
o Vindtett jakke og utebukse. 
o Ullundertøy 
o Ullsokker, tynne og tjukke 
o Skift: bukse, genser/skjorte, undertøy, sokker 
o Gode sko 
o Regntøy/støvler 
o Tjukk genser 
o Lue, votter og buff 
o Sitteplate 
o Toalettsaker 
o Kopp, tallerken, bestikk 
o Kniv 
o Skjerf og knute (har vi på oss) 
o Hodelykt 
o Drikkeflaske 
o Halloween kostyme (dette benytter vi først lørdag kveld) 

 
Du skal ikke ta med godterier, vi fikser det ☺  

 

 


