DAGS FÖR SOMMARLÄGER 2017!
Lägerbrev 2
Kul att just du ska med på årets scoutläger! Det kommer bli en tid av äventyr, tävling,
patrullgemenskap, sol och bad.
Utresa:

Samling klockan 07:35, måndagen den 24 juli, vid Tekniska högskolans
bussar. Vi åker med buss 676 mot Norrtälje som går 08:05.

Hemresa:

Hemkomst sker till Tekniska Högskolan, cirka klockan 18:40 fredagen den
4 augusti. Vi kommer med buss 676.

Kostnad:

Äventyrarscoutlägret kostar 2 400 kr. Om allt inte redan är betalt ska det
omedelbart göras till scoutkårens plusgiro konto 15 19 84-2.

Lägeradress: De där hemma kan skicka brev eller vykort till dig när du är på läger. Adressen
är:
<scoutens namn>
Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng
Vässarölägret
742 96 Gräsö
Viktiga
meddelanden: Viktiga meddelanden kan skickas (sms) till tel. 0725 430 314 under lägret,
vilket även är lägertelefonen. Föräldrar hänvisas till lägertelefonen om det är
något viktigt, då vi ej vill se några mobiltelefoner framme under lägret.
Frågor:

Frågor som uppkommer innan lägret besvaras av:

Valdemar, Grenlägerchef 0725 430 314

valdemar.mansfeld@hotmail.com

Utrustningslista Äventyrarscoutlägret
 Korrekt scoutdräkt - scoutskjorta med rätt påsydda märken, halsduk, mörka slitstarka civila
byxor (t.ex. jeans) (ej ”mjukisbyxor”)
Ryggsäck, ca 60 liter
Sovsäck (ska klara ± 0- det kan vara kallt)
SL-kort, det behövs totalt 80 kr på reskassa för tur och retur från Tekniska
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/Funktionella sandaler
Tjock ylletröja, mössa, sockor, vantar (det kan bli kallt även på sommaren)
Extra jeans
Långärmad träningsoverall (för orientering och morgongympan!)
Ombyte underkläder och strumpor för 12 dagar
Superunderställ
 Extra scoutskjorta (om du har)
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
Komplett personlig utrustning:
1:a förband, papper & penna, plåster, säkerhetsnål, kniv, sysaker (nål, tråd), tändstickor(i en
plastpåse), kompass
Ficklampa + extra batterier (pannlampa fungerar
utmärkt)
Hajkbricka
Arbetshandskar
Regnskydd till ryggsäcken
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!
Inte kommer vi få något oväder på vårt
läger minsann!

ALLT SKA VARA ORDENTLIGT MÄRKT MED NAMN!

Markan
Markan är Vässarös egen kiosk, där kan man handla lite smått och gott.
Det går att köpa Vässarö tröjor och T-shirts där.
Bussarong 250 kr
T-shirt
100 kr
Pikétröja
225 kr
Collegetröja 250 kr
Hoodtröja 495 kr
Om man tänker handla något klädesplagg i kiosken så rekommenderar vi att man lägger
pengarna för den varan i ett igenklistrat kuvert som är märkt med namn och packar det i
ryggsäcken.
Ifall man inte tänker köpa något klädesplagg så rekommenderar vi att man har med sig en
fickpeng på högst 50 kr, så man kan köpa en glass eller två. Kom ihåg att man får all mat man
behöver!

Mobiltelefoner under lägret
Vi ledare rekommenderar att alla mobiltelefoner lämnas hemma under lägret. Det finns många
tillfällen under vilka en mobiltelefon kan skadas eller försvinna och vi erbjuder varken
inomhusförvaring eller möjlighet till laddning.
Vi ledare har ansvaret för de scouter som är på lägret och behöver veta hur de mår så att vi
kan vara till stöd och hjälp om det händer något. Därför har vi några önskemål om kontakten
mellan föräldrar och scouter.
- Om din scout skulle ringa hem under lägret: Ring lägertelefonen och berätta att din scout
ringt och varför och be din scout att prata med oss ledare.
- Om du behöver komma i kontakt med din scout: Ring lägertelefonen. En ledare svarar eller
ringer upp inom kort och förmedlar kontakten.
- Om du undrar hur vi har det: Hör du inte av oss har vi det bra (som vanligt).
De som är patrulledare får om de önskar ha sin laddade mobiltelefon avstängd och nedpackad
(vattentätt är att föredra) förutom under hajken då telefonen får tas med som nödtelefon.

Scouthälsningar
Ledarna

VI SYNS I SOMMAR!

