Informasjon til deg som er pameldt til

Engang-Alltid 2019 pa Sola.
TAKK at du har meldt deg på ! Vi er pr. i dag 38 påmeldte (inkludert komiteen). Vet du flere vi kan
invitere, så er det god plass på hotellet.
Da er vi snart i gang med Engang-Alltid-treffet igjen!
Vi møtes mandag 24.juni. Innsjekking fra kl.16 . Middag kl. 18.
Lurt å ha med:
•
•
•

•
•

Kanskje du synes det er greit å ha en termos.
Vi må regne med regn – så husk regntøy (paraply er lite egnet, vi skal bo på et strandhotell og må
regne med mye vind også)
Kontanter
Du trenger kontanter til taxi ved ankomst/avreise, og til buss 100 kr. til Flor og Fjære, samt småkjøring, om det trengs. Hotellet har inne-basseng – og det koster kr. 125 pr. døgn for dem som
ønsker å bruke det.
Innesko
Husk speidersangbok.

Husk:
•
•
•

•

Si fra hvis du trenger kjøleskap på rommet , f.eks. til insulin-medisin.
Si fra hvis du ikke kan/vil gå i trapper. Da får du rom i 1. etg.
Onsdag er dagen for tur til Flor og Fjære. Vi har ikke regnet med matpakke denne dagen. Det blir
frokost ca. kl. 8.30 og middag kl. 14 på Flor og Fjære. Om du synes det blir lenge fra frokost til
middag – ta med litt frukt eller sjokolade, eventuelt kjøp med noe fra hotellet før vi drar.
REISE: Vi har ikke mulighet til å hente alle på fly eller tog.
Men det er bare 2 km fra Sola flyplass til Sola Strandhotell. Ta taxi.
Fra Sandnes jernbanestasjon er det 11,5 km. Ta taxi .
Kommer noen til Stavanger, er det ca 15 km til hotellet derfra. Ta taxi.

Litt å forberede:
• ÅPEN TIME på kveldssamlinger: Tema: «Dette våget jeg fordi jeg hadde vært speider!»
Vi deler minner og synger speidersanger. Har du et minne du vil dele, - noe DU våget - fordi du
var speider? Og - hvilken speidersang er du aller mest glad i?
Vi avslutter fredag ca kl. 11.
Om du lurer på noe, så ta kontakt med Britt Dahl enten pr. tlf. 90109332, sms eller e-post:
britt.dahl@online.no

Hilsen og velkommen fra komiteen:
Turid Iddmark Bjerland , Else Brit Ripe , Vigdis Hartberg Buhagen, Britt Dahl

