T E A M

P O L S T J Ä R N A N

Ett äventyr i fjärran
Oravais 21-22.9.2019
Vildmarksgruppen Team Polstjärnan inleder en ny säsong med ett tillfälle som passar både för
nybörjaren som vill lära sig mer om vildmarksliv, såsom den mest inbitna friluftsmänniskan.
Vi kommer att röra oss österut från Oravais med
bil längs med trygga vägar, tror vi, men man kan
aldrig vara säker på vad som händer näst. Är du
beredd ifall allting inte går som planerat? Vet du
vad du ska göra i en sån situation? Följ med på
detta tillfälle och lär dig mera om hur man kan
improvisera i svåra situationer. Du kommer också
garanterat att få en frisk dos av både vildmarksliv
så som god gemenskap!
Tillfället börjar på lördag förmiddag och äventyret
är över till kvällen. För den som är intresserad
finns det möjlighet att stanna längre, slå läger, sitta
kring brasan i höstmörkret, övernatta i tält,
vindskydd eller under bar himmel och tillreda
morgonmål över öppen eld på söndagen.
Allt detta på TP:s lägerplats i Jokon.
Anmälan görs på slef.fi senast 14.9.
Pris: 10€ + 5€ för den som övernattar till söndagen.

Program:
Lördag 21.9
10.00 Samling vid ABC i Oravais
10.15 Äventyret börjar
18.00 Middag och Bibelstudium
20.00 Programmet är officiellt slut
Fortsättning för den som vill övernatta
Korvgrillning och TP-historier kring
lägerelden
Söndag 22.9
08.00 Väckning
09.00 Morgonmål på öppen eld
10.00 Kort vandring till Nörrmossen
med andakt
12.00 Vi packar ihop och avslutar tillfället

VÄLKOMMEN MED!

Utrustning
Klädsel
Tålig jacka
Byxor som är bra att vandra med
Underställ långärmat (inte av bomull)
Tunna yllestrumpor + tjockare yllestrumpor
Mössa och handskar
Goda vandringskängor eller gummistövlar
Bära
Ryggsäck (inte för stor, mindre än 40 liter)
Ombyteskläder som packas i ryggsäcken
Regn/överdragsbyxor
Ylletröja (används vid pauserna)
Extra yllestrumpa
Extra sportstrumpa
Personliga grejer
Telefon (skyddat i plastpåse)
Klocka
Tandkräm + tandborste
Toapapper (packas i plastpåse)
Kniv
Kök, bränsle och matlagning
Tändstickor/tändare
Matkosa, bestick o mugg
Sova och bo (för den som övernattar, packat i en skild väska)
Liggunderlag, ett tjockt eller två tunnare, alternativt hängmatta om man vill sova i den
Sovsäck, en tjock eller två tunnare
Tält
(Sovsäck, liggunderlag och tält kan lånas av TP – meddela vid anmälan!)
Ett komplett varv med ombyteskläder + varm lägerjacka
Vattenflaska (ca 1l)
Pannlampa och extra batteri
Bibel

