
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGS FÖR JUBILEUMSLÄGER 2014! 

   på Ånhammar! 

Lägerbrev till ledarbesökare 

Lägerlivet är något av scoutårets höjdpunkt och helt enkelt scouting i sin bästa form! 

Men det vet ni ju redan, något som ni kanske inte vet är att i år fyller vår scoutkår 90 år och det firar vi 

med att åka till Ånhammar, som ligger ca 10 mil SSV Stockholm, mellan Gnesta och Malmköping i 

Sörmland. Ånhammar är ett säteri som ägs av familjen von Stockenström och en lägerplats som vår kår 

ofta återkommer till. Själva platsen minns man för dess ekhagar som ligger vackert på en udde vid sjön 

Dunkern. 

Vi kommer även fira kårens 90 års jubileum på sommarens läger genom att göra massor av häftiga saker 

på lägret utöver det vanliga som du bara inte får missa! 

 

Besöksdag för ledare och GVB:are 

Vill man besöka lägret under bara en dag eller ett dygn skulle rekommenderas lördagen den 2 augusti. På kvällen 

blir det lägerbål. Sover man över får man även vara med om kårdagen på söndagen när vi firar att kåren fyller 90 

år. Självklart går det bra att komma och besöka lägret andra dagar eller delta under lägret. Vi fixar tält! 

 

Vägbeskrivning: 
För att ta sig till Ånhammar så åker man enklast med bil (har man ingen bil går det säkert att samåka med en 

annan förälder). Kör söder ut på E4:an och sväng av vid Järna, åk mot och förbi Gnesta på väg 57 hela vägen till 

Stjärnhov, där ni svänger av norrut tills ni kommer till Ånhammar. Se kartan för mer exakt information: 

http://kartor.eniro.se/m/lcOxf 

Skulle ni inte hitta så kan ni ringa lägertelefonen, 076 - 631 68 90. 

 

Vad: Väl ute på lägret kommer det finnas saker att göra som besökare så man inte går och är 

 sysslolös! Vi i lägerledningen undrar dock vad du skulle vilja göra på lägret? Gå en ledarhajk? 

 Hjälpa till på en gren? Lägerbygge? Vara med i lägertidningens redaktion? Vara en allt i allo 

 eller något helt annat? 

 

Tid:  Fredagen den 25 juli till lördagen den 9 augusti 2014 

 25 - 27 juli Förläger 

 28 juli - 2 augusti Utmanarscoutläger (senior) 

 28 juli - 8 augusti Äventyrarscoutläger (patrull) 

 2 augusti Besöksdag för ledare och GVB:are, med stora lägerbålet på kvällen 

 3 augusti Kårdag, firande av 90 års jubileum 

http://kartor.eniro.se/m/lcOxf


 2 - 4 augusti Spårarscoutläger (minior) 

 2 - 8 augusti Upptäckarscoutläger (junior) 

 8 - 9 augusti Efterläger 

Lägeravgift: Vill man bara besöka lägret en halv dag kostar det inget, annars kostar lägret 60 kr per dag för 

 ledare och assistenter samt besökare. Förlägret och efterlägret kostar inget. Om man har svårt 

 med ekonomin finns det möjlighet till subventioner. Kontakta peter@gvb.nueller simon@gvb.nu  

 i såna fall. 

 

Anmälan:  Anmälan mailas till simon@gvb.nu , skriv vilka dagar och måltider du kommer äta samt 

 eventuell special kost. Lägeravgiften ska betalas till PlusGirokonto 405 43 22-5 (Peter 

 Gustafsson), skriv namn. 

 

Mersmak: Ifall du har fått mersmak av sommarlägret och vill börja som ledare i kåren igen eller kanske för 

 första gången så kontakta johanna@gvb.nu  på 076 - 238 77 45 som är med i valberedningen. 

 Något som kåren behöver just nu är fler ledare så all hjälp uppskattas! 

 Vill du bara hänga med på kår och ledaraktiviteter, vara kock på övernattningar eller hjälp 

 ledare, eller kanske följa med Skogsmännen och Rovfåglarna på nästa hajk så går allt att lösa! 

 

Frågor: Frågor som uppkommer innan lägret besvaras av:  

Åsa, Ledarfadder 070 - 209 07 42 asa@gvb.nu 

Simon, Lägerchef  076 - 631 68 90 simon@gvb.nu  
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