
 

 

 

Definitivanmälan Vasalägret 2023 
 

Datum 

30 juli - 5 augusti Upptäckare och uppåt 

2 augusti - 5 augusti Spårare 

Om programmet på lägret 
Under Vasalägret kommer adelsmän, storbönder, borgare och småbönder leva och bo tillsammans vid Östersjöns 

strand. Adelsmännen (utmanarna) vill inte beblanda sig med ofrälse och kommer därför att erbjudas att bo i en 

egen del av bosättningen. Under lägerveckan kommer ni uppleva maktspelet mellan adelssläkterna och den 

krönta kungen Gustav Vasa. Kungen är tveksam till adelsmännens lojalitet och söker därför stöd bland 

storbönderna (äventyrarna).  

Efter ett tag är han osäker på om han verkligen har storbönderna på sin sida och kallar därför in även 

småbönderna (spårarna) för att öka sina chanser i den sköra maktbalans som råder i riket 1523. Borgarna 

(upptäckarna) har fullt upp med handel och hantverk och hinner inte blanda sig i maktspelet. De är mest 

intresserade av att inte kungen förstör deras handelsförbindelser. På fredagen kommer alla att få vara med om 

en medeltida marknad där alla byarna är involverade i aktiviteterna. 

Kostnad 

Kostnad för lägret är 1800 SEK för Upptäckare och uppåt och Spårare är kostnaden 1000 SEK. 

Betalning sker till kårens bankgiro: 5488–9209. Märk betalningen med Namn, Vasalägret 

Utmanare har möjlighet att få en sänkt lägeravgift genom att hjälpa till för-läger och  

efter-läger. 50 kr i avdrag per dag 26–29/7 och 100 kr i avdrag per dag 6–8/8. 

Till detta görs en separat anmälan finns också i scoutnet heter Funktionärsanmälan Vasalägret 2023 

Anmälan 

Anmälan görs via scoutnet och är öppen mellan 12 februari och 12 mars. 

Ni hittar anmälan under arrangemang på Ålem scoutkårs sida i scoutnet. 

Problem med anmälan hör av er till Fredrik, 0768842879 eller fredrik.jagerbrink@hotmail.com 

Föräldrar 

Malin (Spårareledare) och Fredrik (Upptäckare/Äventyrarledare) är engagerade i planeringen av Vasalägret 

2023. Så vi skulle behöva hjälp av er föräldrar under lägret, all hjälp är välkommen.  

Prata med ert barns ledare för mer information. 

Sociala medier 

Under lägret kommer det fotograferas och läggas upp på lägrets facebooksida samt på lägrets Instagram-

konto. Gå gärna in och följ för att se hur vi har det. Om du som deltagare eller förälder vill att någon bild tas 

bort, kontakta lägret via någon av dessa sidor via ett direktmeddelande så ordnar lägret detta. Har du frågor 

kring detta redan innan lägret, ta kontakt via mejl: info@vasa2023.se 
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