Lilandspeiderne
Tur til Fjon Fjellkyrkje

Fredag 27.1.17 er det igjen tur til Fjon Fjellkyrkje.
Vi møtes på parkeringsplassen til Liland skole klokken 17:30, og fordeler oss i biler. Så kjører vi samlet
til Fjon.
Planen er å gå på ski (langrenn), og håper at vi er heldige og får snø i år. Vil i hvert fall tro at vi kan
finne litt snø i Dyrkolbotn, men håper jo på å kunne benytte lysløypen rett utenfor kirken. Så Jeg
anbefaler alle å ta med ski, og kanskje ett lite akebrett, som for eksempel rumpeakebrett.
Vi er ikke så mange speidere i år, så jeg tenker at om det er noen foreldre som ønsker å være med. Så
vil det være mulig. Gi meg eventuelt en tilbakemelding om noen ønsker å være med.
Det er plass til rundt 40 personer for overnatting i kirken.
Vi har invitert med Søreide speidergruppe til å bli med oss.
Har du spørsmål, send en epost til lilandspeiderne@gmail.no ev.til meg på sms (99390690). Eller
Facebook.
Når vi kommer frem til kirken finner vi rom og lager oss litt middag, og koser oss.
Lørdag er det felles frokost, før vi begir oss ut. Vi blir ute det meste av dagen, så pass på å sende med
gode klær. På kvelden er det kvelds og underholdning.
Søndag blir det frokost, utvask, så tar vi tar oss en liten tur, griller noen pølser, før vi vender snuten
hjemover, ca klokken 14. Regner med å være på parkeringen på Liland ca klokken 15:00.
Jeg er å treffe på telefon på hele turen. Speiderne trenger derfor ikke å ta med egen telefon. Det er
uansett dårlig dekning. Det går an å ringe oss på hustelefon, nr er: 56 36 60 06
Elektroniske duppeditter skal ikke være med. Her skal vi være sammen og bruke fantasien og være
sosiale.

Pris per pers som er med er 400,- Dette er for overnatting og mat.
Dette betales inn på konto: 3411.35.74234. husk å merke betalingen med navnet til speideren.

Pakkeforslag.
Sovepose/ ev. sengetøy (Finnes en del dyner og puter i kirken)
Ski/staver
Gamasjer
Liten sekk til tur
Termos
Drikkeflaske ev. matboks
Ca 50-70 kroner i snop
Tursjokolade/kjeks
Ull undertøy
Klesskifte
Innetøy
tøfler
Regntøy/ ute tøy
Lue
Votter
Sitteunderlag
Gode sko/skoskifte.
Spikkekniv
Hodelykt
Toalettsaker (mulighet for dusj)
Ev. brettspill

Les mer om kirken her:

http://fjonfjellkyrkje.no/
Hvordan finne frem til kirken:
Adresse: Indre Haugsdal, 75, MATREDAL
Kjøretid ca 1 time og 15 min
Kjør til Knarvik, når dere har kjørt over Nordhordlands broen, hold til høyre, det er ca 45 min å kjøre
fra Knarvik. Ta til høyre like før tunellen til Matre. Så er det opp på fjellet, da er det bare til å følge
veien frem til skiltet til Fjon fjellkyrkje dukker opp like etter en stor sving. Da skal du til høyre og
under broen, forbi en Camping/hytteplass, og til parkeringen rett utenfor kirken.
Vi kjører sammen og kan ev. snakkes om det er usikkert
Gi oss tilbakemelding så fort som mulig og før onsdag 25.01.17 på hvem som blir med, om flere i
familien er med, hvem som kan kjøre, hvor mange seter i bilen og om dere ev. har plass til ski.
Ønsker tilbakemelding enten per e-post eller på facebook siden vår.
Velkommen!
Hilsen oss i Lilandspeiderne
lilandspeiderne@gmail.com
(99390690)

