Velkommen til Skogvokterjulebord
Vil du ha ekte julestemning? Dumt spørsmål… Hvem vil vel ikke
ha det?
Hva med å tilbringe siste helg før julen ringes inn, langt unna
julestria og stressa butikker, sammen med gode skogvoktervenner på
en hyggelig julete hytte i de dype skoger i Østfold. Vi ønsker alle
velkommen til ekte julestemning, og gleder oss til å se deg der!

Påmeldingsfrist: 12. desember. Prisen dekker hytteleie og mat hele
helga.
Pris: 300 kr (150,- for kun lørdag). Påmelding skjer via
medlemssystemet. Logg deg inn der for å melde deg på (påmelding på
facebook er ikke gyldig som påmelding!).
Betaling: Kontonummer 12013185385 (Moum), innen 14.12, merk med
navn

Hvor: Speiderborgen (speiderhytte like nord for Sarpsborg

Når: 18.-20. desember.
Vi åpner julebordet med litt julegrøt på fredagskvelden, og avslutter
turen søndag midt på dagen. Husk å bestille billett allerede nå om du
må reise til Oslo/Sarpsborg med fly/tog! Reisebeskrivelse fra Oslo er
på neste side. Du må dekke reisen selv, men du kan søke om støtte
til deler av reisen : ”det kan søkes om dekning for overskytende
beløp av 700 kroner, dog ikke mer enn 1000 kroner. Søknad om
reisestøtte sendes til skogvokterstyret.” Vi oppfordrer til samkjøring
fra Sarpsborg, (kjøre «taxivirksomhet» fra jernbanestasjonen)

Dresscode: Pent.
Det blir “hemmelig nissevenn”, og oppfordrer alle om å ta med en
liten gave/ting/ minne som kan representere deg selv, som du kan gi
til din hemmelige venn. Det trenger ikke være noe dyrt, og du kan
gjerne lage gaven selv.
Pakkeliste: for eksempel sovepose, tøfler, spill, penklær og andre
klær, hobbyting/julegaver du holder på å lage ferdig, julefilmer.
På lørdag vil det bli harrytur til Sverige, se lenger ned.
Nå er det jul igjen, nå er det jul igjen… og vi gleder oss
Skogvokterhilsen Victoria og Moum

Praktisk info
Hvordan komme seg dit?
Buss fra Sarpsborg: Ser dårlig ut.
Tog/ buss fra Oslo til Sarpsborg togstasjon/ bussterminal.
Felles henting klokken 18.00, 19.00 og 20.00 på togstasjonen
Her må dere hjelpe til med å kjøre «taxi»
Bil fra Sarpsborg:
Kjør mot Kurland. På Kurland kjøres Vannverksveien og
Maugestensveien (Fv 553) til Holenbrua som ligger 6 km fra
sentrum. Sving til høyre (østover) i krysset. Kjør Finnstadveien 800
m. Her finnes parkering på gården rett frem. Det er mange
trappetrinn å gå opp til hytta.
Nyttige linker:
http://www.mosjon.com/nor/Fylker/OEstfold/SarpsborgSpeiderborgen kjørebeskrivelse
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zZwa8d6Nyas8.kMl0ypX4OfQ&hl=en kart
http://www.ostfold-kollektiv.no/userfiles/2381-20150817.pdf evt
buss fra Sarpsborg?
https://www.nsb.no/ tog
https://ruter.no/ Kollektivtransport
http://www.nettbuss.no/rutetilbud/ekspressbuss/timekspressen/te3sarpsborg--moss--oslo Buss Oslo- Sarpsborg

Om opplegg på lørdag:
Det blir harrytur til Sverige for de som ønsker det, vi drar i 2 puljer
om mange vil dra, (noen må passe borgen og lage mat). Kanskje
dette er en gylden mulighet for å kjøpe gave til sin nissevenn
Annet: Matallergier og reiseopplysninger oppgis i påmeldingen.

