Pökkunarlisti
Fyrir ferðalag um Skírisskóg í Nottinghamshire á Englandi í fimm nætur.
Hrói Höttur 2. - 7. júlí

Vinsamlega athugið að við erum mikið úti við og að þetta er útilega og því
er mikilvægt að koma með hlý föt, góð útiföt og nóg af aukafötum,
(upptalninginn á þessum lista er nægileg).
Í þessari miklu útiveru ásamt okkar leik og daglegum athöfnum í Fagradal,
svo sem að kveikja eld, þá viljum við benda á að ullar og bómullarföt henta
einkar vel í svona útilegur, frekar en td. flís og gerfiefni.
Það er góð hugmynd að pakka niður dótinu með krökkunum þannig að
þau viti hvað er hvar í töskunni og hvað þau hafa meðferðis. Einnig viljum
við benda ykkur á að senda þau með tösku sem auðvelt er að halda
skipulagi í þegar hún er opnuð helst eitthvað sem maður getur rent að ofan.
Þegar þið komið í sumarbúðirnar værum við mjög þakklát fyrir að fá littla
komutösku með eftirfarandi:
*Viskastykki
*Lyf (ef einhver)
*Tálgunarhníf (ef einhver)
*Koddaver fyrir óhreinan þvott
Það er góð hugmynd að setja þetta allt* í koddaverið og nota það sem
komutösku :-)

VINSAMLEGAST MUNIÐ AÐ MERKJA ALLT !

Dagsdaglegar nauðsynjar:
Snyrtidót: tannbursti, tannkrem, hárgreiða eða bursti ofl (í lítilli tösku eða poka)
Handklæði og shampó
Poki f. óhreinan þvott (áðurnefnt gamalt koddaver)
2 Viskastykki ( til að þurka með þegar við þvoum upp)
Sundföt
Föt fyrir 6 daga
2 hlýjar peysur
4 bolir
2 síðbuxur
1 stuttbuxur
7 sokkapör
6 nærbuxur
1 par ullarföt (síðbrók og treyja)
Útiföt
Ullarpeysa
Pollaföt: pollajakki og pollabuxur
Stígvél
Góðir skór
Léttir skór eða sandalar
Húfa/ vettlingar/ trefill
2 pör ullarsokkar
Lítill bakpoki til dagsferða
Fyrir nóttina
2 pör hlý náttföt
HLÝR og góður svefnpoki
Dýna (ekki loftdýnur), við sofum í einni flatsæng þannig að passið að dýnurnar séu ekki
of breiðar og háar.
Ullarteppi til að sofa ofaná eða undir
Nóg af tuskudýrum (ef maður vill)
Það má koma með
Hljóðfæri
vasahníf
Bók

Símar, tölvuleikir, myndavélar og hljómflutnings tæki eru alger óþarf í þessa
ævintýra för. Sögumenninir eru með tvo síma* sem hægt er að hringja í og
úr hvenær sem er sólarhringsins.
Sögumenn:
*S: 892 - 1142 *S: 899 - 3377
Vinsamlegast látið okkur vita ef barnið þitt er með eitthvað sérstakt svo sem
: ofnæmi, mataræði eða aðrar sér þarfir.
Hlökkum til að sjá þig.
Kveðjur,
Sagnaþulirnir

