LÄGERBREV 2
Det närmar sig!
Solens strålar bländar er när ni tar er i land. Under fotsulorna är sanden varm, och lite
blöt när man gräver ner tårna. Under en vecka är den obebodda ön er, men vad ska ni
göra?
Varför inte fila på era överlevnadstekniker; lära er att rena vatten och bygga med
rep. Paddla bland de svallande vågorna med kanot eller flotten ni byggt, samtidigt som
du funderar på hur ett grund ser ut på sjökortet? Kanske klättra svindlande högt,
och se hur långt fjärden sträcker sig? Kanske prova på att fiska och laga mat över
öppen eld - njuta av primitiv matlagning. När mörkret sedan faller samlas ni
tillsammans kring den sprakande elden och stämmer in i sånger om läger.

Den 25 april är det föräldramöte på Holken och där går det att få svar på alla
eventuella frågor och få en känsla för vilket härligt äventyr ett scoutläger är.
Håll utkik efter inbjudan i mailen.

Platsen:
Husarö. Det finns mycket att
uppleva på ön. Landskap med ängar
och lövträd, som skiftar under
vandringen till vacker tallskog och
släta klippor med möjligheter att
bada och ägna sig åt
vattenäventyr.

Välkommen till ön!

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

Viktiga datum:

Spårare…………………….……….. 1800 kr
Upptäckare, Äventyrare…..2400 kr
Utmanare………………….…………1500 kr

Föräldramöte............................25 april
Anmälan öppnar….................... 12 april
Anmälan stänger….....................31 maj
Lägerbrev 3…..............................10 juni
(till de scouter som är anmälda)
Avfärd från Spånga...................27 juli
Hemkomst till Spånga….............31 juli
resp. 3 augusti

Resa:

Föräldrar:

Vi kommer att åka kommunalt
tillsammans hela vägen. Det behövs
ett laddat SL-kort med två resor.

En egen lägerby under en vecka
behöver många funktionärer. Ta
chansen att delta – och som tack
för hjälpen får du åka på lägret
gratis! Sök till lägret som bymedlem;
skicka din anmälan till
lagerchef@spangascouterna.se

Pris:

Glöm inte att vaccinera dig mot
TBE, det kan finnas fästingar på
ön. Bör ordnas ca 2 månader före
lägret om man inte vaccinerat sig
tidigare.
Anmälan:

Anmälan sker på Spångascouternas
hemsida. Anmälningstiden löper 12
april till 31 maj. Notera att du
betalar samtidigt som du gör din
anmälan.
www.spangascouterna.se

Vi lovar – du vill inte missa den här
chansen !

Frågor?
Kontakta våra lägerchefer på
lagerchef@spangascouterna.se
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