
Hösthajk 21-22 september 2019 

I år kommer Nävlinge och Rickarums scouter ha hösthajk på Skoghus utanför Sösdala. Vi börjar 
hajken med att vara med på Scoutlördag I Nävlinge kl.10-13, Scoutlördagen avlutas med 
korvgrillning och därefter beger vi oss mot Skoghus. Spårarna (8-9 år) åker bil dit och 
Upptäckarna, Äventyrarna och Utmanarna cyklar. Det kommer att bli något stopp på vägen för 
att se vad som finns i naturen och för att ta en fika. På Skoghus sover spårarna inne och övriga 
ute i vindskydd, så ta med varm sovsäck och liggunderlag. På söndagen äter vi frukost, packar 
ihop och åker/cyklar mot Rickarum. Hajken avslutas ca  kl 11.30 i Rickarum.   

På Scoutlördagen som är kl-10-13 i Nävlinge, kommer vi att gå ut i skogen och leta svamp. 
Syskon, föräldrar och andra välkomna att vara med på Scoutlördagen. 

Hajk information  
När:   Start kl. 10 lördag 21, Nävlinge missionskyrka. 

Slut kl. 11.00  söndag 22 september, Rickarums missionskyrka 

Var:  Vi kommer att sova på/vid Skoghus som ligger ca 4,5 km söder om Sösdala. 

Kostnad: Gratis för alla som är medlemmar i Equmenia Nävlinge eller Equmenia Rickarum. 
Medlemsavgiften är 150 kr/kalenderår och sätts in till: 
- Equmenia Nävlinge, Bankgiro, 5139-8261, Swish 123 480 41 18   eller 
- Equmenia Rickarum, Bankgiro 163-2017, Swish 123 589 37 63 

 
Samling: Vi samlas på lördag kl 10 vid Nävlinge missionskyrka och du har med dig din packning 
dit. Du som ska cykla (10 år och uppåt) har också med dig din cykel och hjälm. Har du problem 
med skjuts eller utrustning så kan du höra av dig till din ledare. 

Anne-Louise (070-237 57-75), Kaje (0733-135407), Karin (0736-241428), Alfred, Agnes, Hanna 
eller Isak 

Anmälan: Senast onsdagen den 18/ genom att lämna lappen, ringa eller smsa din ledare. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anmälan till hajken 

Namn:_______________________________________________________________________ 

Något som mina ledare behöver veta (allergi 
mm):___________________________________________                
____________________________________________________________________________           

Mina anhöriga kan ni nå på 

Namn:       Tel:                                                       . 

Namn:       Tel:                                                       .     



Packlista till hajken 

 21-22/9 

 

Utrustning:  

Sovsäck (bör tåla temperatur till 0 grader för de om ska ligga ute) 
Liggunderlag, 

Filt eller påslakan att ha i sovsäcken,  

Varma sovkläder (t.ex. mjukisbyxor, tjocktröja eller onepice samt 
mössa och raggsockar)  

Toasaker (tandbortse, tandkräm, tvål, handduk, bortse eller kam)  

Ficklampa  

Ombyte av kläder och skor,  

Varm jacka 

Varm tröja  

Stövlar och regnkläder 

Cykel  (bara för er från 10 år och uppåt) 

Hjälm (bara för er från 10 år och uppåt) 

(Ta inte med eget godis. Ledarna fixar till alla.) 
 


