LÄGERBREV 1
Årets bästa vecka: sommarläger!
I år blir vi alla skeppsbrutna på en ö; Husarö, en vacker ö i Österåker kommun. Vi
kommer att bo i tält och få testa på massor med roliga lägeraktiviteter, t ex fiske,
flottbygge, kanot och matlagning.
Detta läger anordnas av Spånga Scoutkår och vi räknar med att bli c:a 210 scouter
som under en vecka bygger upp en lägerby där vi lever tillsammans och har det
otroligt roligt, mysigt, spännande och helt fantastiskt! På dagarna kommer vi att ha
tid för bad och att umgås med nya och gamla kompisar. På kvällarna blir det lägerbål,
disco, nattcafé och andra upptåg som du kommer att minnas livet ut!

Platsen:
Husarö, som ligger i Österåkers kommun, är ungefär 2,5 km lång. Till fots kan man gå på
upptäcktsfärd på ön. Det finns mycket att uppleva. Landskap med ängar och lövträd, som
skiftar under vandringen till vacker tallskog och släta klippor och möjligheter att bada och
ägna sig åt vattenäventyr.
Husarö bedöms vara av riksintresse
för kulturmiljövården och Husarö by
är en s.k. skärgårdsby som har sin
sekelskifteskaraktärer väl
bibehållen. I Husarös gamla skola
finns idag Husarö Scoutgård.

Välkommen till ön!

När:

Viktiga datum:

Spårare…………………..27 juli – 31 juli
Upptäckare, Äventyrare &
Utmanare……………….27 juli – 3
augusti

Håll utkik efter lägerbrev 2 i slutet
av april, där kommer mer
information kring anmälningsavgift
och lägret.
Föräldramöte…25 april
Lägerbrev 3….i juni, till de scouter
som är anmälda
Avfärd från Spånga.......27 juli
Hemkomst till Spånga….31 juli resp.
3 augusti

Resa:
Vi kommer att åka kommunalt
tillsammans hela vägen. Det behövs
ett laddat SL-kort med två resor.
Anmälan:
Anmälan kommer att finnas på
hemsidan. Håll utkik efter lägerbrev
2 för mer information
Aktiviteter:
Du kommer att få prova på många
nya aktiviteter under lägret och
träffa nya kompisar. Mer
information kring aktiviteterna
kommer i lägerbrev 2
Överlevnad:
När vi inte är ute på aktiviteter så
finns det tid att sola, bada, spela
spel och hänga med kompisar.

Föräldrar:
En egen scoutby under en vecka
behöver många funktionärer. Ta
chansen att delta – du kommer att
få en uppgift i byn, exempelvis i år
så finns det chans att få delta som
en av två kökschefer och som tack
för hjälpen får du åka på lägret
gratis! Sök till lägret som bymedlem;
skicka din anmälan till
lagerchef@spangascouterna.se
Vi lovar – du vill inte missa den här
chansen !
Frågor?
Kontakta våra lägerchefer på
lagerchef@spangascouterna.se

