
 
 
 
 
 
 
 

Lägerbrev 2 – Waingunga 
Nu börjar det närma sig för scoutläger, årets 

höjdpunkt! I år kommer vi åka till Vässarö, scouternas 

egna ö (se bilden bredvid). Vi kommer att bo i tält och 

äta vår mat utomhus. Lägret kommer vara fyllt av 

roliga och spännande äventyr som exempelvis 

segling, olympiad och matlagning över öppen eld. I år 

åker vi också ut med upptäckarna (åldersgruppen 

ovanför oss) och har en del gemensamma 

scoutaktiviteter. Några delar från lägerbrev 1 har 

uppdaterats, utgå därför bara från detta lägerbrev. 

 

Utresa: Lördagen den 13:e juni 2020 kl. 9:30 i mitten av Valhallavägen vid Tekniska högskolan (där 

buss 676 avgår). Vi åker med SL. För detaljerad resväg, se www.vassaro.se/om-vassaro/resvag/. 

Kostnad: 1250 kr. Betalas senast 29:e maj till PG 151984-2 eller swish 1235959481. Skriv ordentligt 

barnets namn och avdelning (Waingunga). Vid behov av subventionering, hör av dig till Alban. 

Föräldrar: Föräldrar får gärna följa med men det är inget krav. På lägret får man som förälder hjälpa 

till, exempelvis i köket, med tältresning eller i aktiviteter med barnen. Däremot får man som förälder 

se till att hålla viss distans till sitt barn under större delen av lägret eftersom vi vill att de själva ska 

utvecklas och klara sig i sin patrull. Föräldrar sover i tält i ledarbyn, för att garanterat sova ensam i tält 

rekommenderas att ta med ett eget. Föräldrar betalar 1000 kr, 1 barn+1 förälder = 2250 kr. 

Hemresa: Tisdag 16:e augusti ca kl. 18:00 till Tekniska högskolan igen. Skulle vi bli gravt försenade 

så hör vi av oss under lördagen. 

Packning: Se den uppdaterade utrustningslistan på baksidan. Se till att packa fram allting tillsammans 

men låt scouten packa ryggsäcken själv, ert barn måste ha koll på var grejerna är nerpackade för att de 

ska fylla sin funktion när de väl ska komma till användning. Ta under inga omständigheter med 

mobiltelefonen, behöver man ringa så görs det via vår telefon. Nattetid sjunker temperaturen ofta till 

runt nollgradigt, och när det blir kallt är det därför väldigt viktigt att man har ordentlig sovsäck och 

isolerande liggunderlag samt att man har med förstärkningsplagg såsom mössa och underställ. Att 

frysa förstör sömnen, och en trött och kall scout är sällan en glad scout. Regnar det är regnjackans 

egen luva helt oduglig då den prasslar och skymmer sikten, vi har med 30 års erfarenhet aldrig sett en 

scout ha på sig luvan i mer än 10 minuter vid regn. Medtag därför sydväst, den enda huvudbonaden 

som håller ert barn torrt när det regnar. 

Behöver utrustning lånas, hör av er till oss ledare i god tid (vi har lite extra av allt själva). 

Allergier och dylikt: Vi frågar varje år efter uppdaterade hälsokort för att vi ska kunna ta ansvar för 

era barn, men på lägret blir det särskilt viktigt. Allergier, matkänslighet, sjukdomar, medicinering, 

simkunnighet och fobier behöver vi veta om i förväg. Har något förändrats sedan ni lämnade in 

hälsokorten, kontakta Alban så att vi får full koll. 

Frågor: Alban, 073 929 95 41, alban@gvb.nu. Under hela lägret kommer detta nummer att kunna nås, 

alltid med sms och oftast per samtal (om vi inte är mitt i en aktivitet). Om vi inte kontaktar er så är 

allting bra. Om vi kontaktar er så är allting oftast bra. 

Vi ses i sommar! 
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Waingungas utrustningslista till sommarlägret 2020 

(Använd gärna de små □ att pricka av i när du packar.) 

 
Packa det du inte har på dig i ryggsäck! 
 

□ Sovsäck 

□ Liggunderlag 

□ Scoutskjorta och scouthalsduk 

□ Jeans eller andra oömma byxor 

□ Kortbyxor 

□ Jacka 

□ Regnkläder (byxor, jacka) + sydväst (regnhatt) 

□ Varm tröja 

□ Extra jeans 

□ Långkalsonger 

□ Ombyte underkläder för 3 dagar 

□ Pyjamas eller det du brukar sova i 

□ Stövlar med eventuella sockor (testa dem innan) 

□ Gymnastikskor 

□ Keps, mössa och vantar 

□ Liten och stor handduk 

□ Badkläder och handduk 

□ Bestickspåse i tyg med storkåsa, drickskåsa, bestick och diskhandduk 

□ Tvål, tandborste, tandkräm, solkräm, myggmedel (ej spray pga. allergi) 

□ Eventuell medicin (OBS: Ledarna ska meddelas om vad, när och varför) 

 

 
Om du har, så tag gärna med: 

Ett litet kramdjur eller nalle. 
 

MÄRK ALLT!!! 
Namn+telefonnummer. Om allt märks kommer allt tillbaka. 


