Lägerbrev 1
Dags för sommarläger 2018!
Lägerlivet är något av scoutårets höjdpunkt, när allt man lärt sig under
året kommer till användning. Under läger veckan kommer patrullen få
visa vad den går för och bland annat få resa sitt eget tält, bygga läger
byggen och samarbeta. Utöver detta kommer fet att bjudas på mängder
med andra roligheter som lägerbål, hajk, äventyr, sol och bad. Helt
enkelt scouting när den är som bäst! I år kommer vi att åka till Issjö, en
av Missionskyrka lägerängar som ligger 2 mil söder Norrtälje. Issjö är
en ny lägerplats för många av oss och det ska bli spännande att besöka
den. Mer information kommer i nästa lägerbrev.

Tid : Lördagen den 28 juli till fredagen den 3 augusti 2018
Lägeravgift : Lägret kostar totalt 1600kr för upptäckarscouter
Anmälan : Anmälan lämnas till ledarna senast den 18 maj. Samtidigt ska en första
delbetalning på 300 kr göras till Scoutkårens Plusgiro konto 15 19 84-2,
skriv namn och avdelning som OCR. Hela lägeravgiften ska vara
betald senast 6:e juli, det vill säga de resterande 1300kr. (totalt 1600:-)
Om du får förhinder : Om du blir sjuk och inte kan följa med på lägret fås lägeravgiften minus
anmälningsavgiften (300kr) tillbaka mot uppvisande av läkarintyg. Om
du av annan anledning inte kan följa med har vi tyvärr ingen möjlighet
till återbetalning.
Mer information : Kommer i nästa lägerbrev i slutet av maj
Läs mer om Issjö lägergård: https://equmeniakyrkan.se/bergshamra/exempelsida-2-2/
Frågor : Frågor som uppkommer innan lägret besvaras av:
Sofia 076-069 39 42 sofia@gvb.nu
Robin 073-3183792 robin@gvb.nu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Scoutläger 2018 Lördagen den 28 juli till fredagen den 3 augusti
 Ja jag kommer

 Nej jag kommer inte, jag vill gå upp tidigare på morgnarna ...07:30 är försent!
Scoutens namn:
Målsmans underskrift:

Utrustningslista Upptäckarscouter
 Korrekt scoutdräkt - scoutskjorta med rätt påsydda märken, halsduk, slitstarka byxor
Ryggsäck, ca 60 liter
Sovsäck (ska klara ± 0- det kan vara kallt)
SL-kort prel.
Liggunderlag, - bör vara ett ganska tjockt liggunderlag
Tvådelat regnställ - är ett måste!
Kängor / Stövlar (ej seglarstövlar), Du ska få plats med ett par yllesockor OBS prova innan du åker!
Gymnastikskor
Tjock ylletröja, mössa, sockor, vantar (det kan bli kallt även på sommaren)
Extra jeans + kortbyxor
Pyjamas
Ombyte underkläder och strumpor för 7 dagar
Underställ
 Extra scoutskjorta (om du har)/ extra tröjor
Badkläder – det blir naturligtvis badväder även i år!
Bestickpåse: (obs tygpåse, märk allt med vattenfast penna)
2 storkåsor eller djupa plasttallrikar
1 liten kåsa eller en mugg med handtag
sked, kniv, gaffel
diskhandduk
Toalettsaker: tvål, handduk, kam/borste, tandborste, tandkräm, myggstift, badlakan
Sysaker (nål och tråd, helst blå)
Ficklampa + extra batterier (pannlampa fungerar utmärkt)
Hajkbricka (om man vill)
Arbetshandskar (om man vill)
Regnskydd till ryggsäcken
Smörgås och frukt + vattenflaska till utresan
VIT TRÖJA, som du kan avvara o ej är rädd om
Ta inte med dig flip flops till lägret, de kommer bara att ge
skavsår!
Mp3, mobiltelefoner och liknande apparater lämnar vi hemma.
De kan lätt tappas bort eller gå sönder. Föräldrar hänvisas till
lägertelefonen (se ovan).
Glöm inte Din medicin som Du eventuellt tar regelbundet!
Meddela ledarna om Du har egen medicin med Dig!
ALLT SKA VARA ORDENTLIGT MÄRKT MED NAMN!
Inte kommer vi få något oväder på vårt läger minsann!

