Kristina scoutkår

Vässarö 2019
Lägerbrev 1
Hej!
Här kommer den första informationen om sommarens läger för Kristina scoutkår. Hoppas du vill hänga med! Jag
längtar redan.
Först lite fakta:
När: 23-29 juni 2019. Vi åker tidigt på söndagen och kommer hem sent på lördagen den 29 juni.
Var: Lägret är på Vässarö, som ligger i Roslagens skärgård 14 mil norr om Stockholm. Vässarö är en ö som ägs av
Stockholms scoutdistrikt och där det pågår läger hela somrarna och gjort så i många år. Till Vässarö åker man båt
från Singö. Läs gärna om ön och verksamheten på vassaro.se.
För vem: Alla scouter som minst är inne på sitt andra år som scout får åka ensam. Är man inne på sitt första år som
scout måste minst en målsman till scouten följa med som hjälpledare hela lägret.
Kostnad: (ungefärlig/ej fastställd ännu) 2500kr per person inkl resa, mat och program. Scouter som hjälper till på
Dreamhack vinter 2018 och sommar 2019 med Husvagnsparkering och andra arbeten (mer information kommer) får
reducerad lägeravgift.

Anmälningsprocess
Definitivanmälan och delbetalning: Vi behöver få en bindande anmälan (på anmälningsblanketten här nedan) och
en inbetalning av 500kr till Kristina scoutkårs bg:5888-1566 senast 1 februari 2019
Slutbetalning: Senast den15 mars 2019 skall resterande lägeravgift vara inbetald till Kristina scoutkårs bg:58881566. .
Föräldramöte: Vi hoppas att du som förälder har möjlighet att komma på föräldrainformation om lägret!
Torsdagen den 8 november klockan 18 på Loftboden. Välkommen!
Viktigt! Man bör se över sitt TBE-skydd. Vässarö ligger i ett område där fästingburen TBE-smitta kan finnas.
Kontakta din vårdcentral i god tid innan lägret för vaccination om du inte redan har vaccinerat dig. Eftersom man
ska hinna få 2 doser med en månads mellanrum innan lägret.
Tanken är alltså att vi i Kristina Scoutkår åker till Vässarö på läger i sommar. Det kommer att vara många scouter på
Vässarö samtidigt med oss, men vi kommer att ha vårt egna program och ”vårt egna” läger.
Vi kommer att anpassa programmet till olika åldersgrupper. Utöver vanligt scoutprogram kommer vi även att ha
programpass på sjön. Vilket vi hoppas blir både spännande och roligt.
Det kommer att hända mycket roligt under veckan. Vässarö är en väldigt speciell plats att ha läger på.
Föräldrar som vill följa med får gärna göra det och deltar då i lägerprogrammet fullt ut. Vi räknar med att ordna
program även för föräldrar i en ”vuxenpatrull”. Det krävs ingen tidigare scouterfarenhet, men man bör gilla att vara
ute i naturen. För föräldrar finns möjlighet att bo inomhus i enkel vandrarhemsstandard mot en liten extra avgift.
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Det kommer att vara möjligt att komma på besök på lägret någon av dagarna mitt i veckan (vi återkommer om
vilken dag som är besöksdag, eftersom vi måste planera och boka in båtresa mm för ert besök).
Resan till Vässarö blir troligen med buss eller minibuss beroende på hur många vi blir.
Den utrustning som behövs för att åka på läger är i huvudsak sovsäck, liggunderlag, matgrejor och personliga saker
samt kläder. En bra packlista för läger finns på kårens hemsida under medlemsinfo.
Vi kommer att komma med mer information efter att den preliminära anmälningstiden har gått ut, och vi kommer att
ha en lägersamling någon gång strax innan sommaren för att gå igenom allt viktigt inför lägret.
Om du är utmanare finns möjlighet att delta på midsommarfirandet på Vässarö. Läs gärna mer om det populära
firandet på ön på vassaro.se. Då börjar lägret redan på torsdagen innan kårensläger och är du intresserad av detta
förläger är det bra om du anmäler ditt intresse på blanketten nedan.
Ni har säkert en massa andra frågor. Finns det kiosk? Blir det fisk till frukost varje dag? Finns det myror på
Vässarö? Är det några snygga killar på ön? Hur många gosedjur får jag ta med mig? Ni kan fråga er ledare eller mig
så ska vi svara på allt vi kan.
Louise Granath Ledare Kristina Scoutkår (0720803595 eller louise@granath.me)

Betala in 500 kr till Kristina scoutkårs bg: 5888-1566 och lämna in din definitivanmälan
senast den 1 februari 2019 till din avdelningsledare
DEFINITIVANMÄLAN VÄSSARÖ 2019

Scoutens Namn_______________________________________________
Avdelning___________________________________________________
Medföljande:
Förälder, Namn_______________________________________________

******************************************************************
PRELIMINÄRANMÄLAN MIDSOMMAR (förläger) bara för Utmanare
Utmanarens Namn_______________________________________________
Mobilnummer___________________________________________________
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