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Lägerbrev 2
Hej alla scouter, föräldrar och ledare i Barkarby-Skälby
scoutkår
Här kommer senaste nytt när det gäller sommarlägret Tillbaka 2019. Vi kommer att ha läger
tillsammans med Årsta scoutkår och en avdelning utmanarscouter från Frankrike, så det finns
möjlighet att lära känna nya scoutkompisar. Planeringen av våra aktiviteter pågår för fullt, det
blir allt från bad, kanotpaddling, möjlighet till dags- eller övernattningshajker i vindskydd,
naturligtvis pionjärarbeten och hantverk. Vi planerar att även i år få trycka våra egna
lägertröjor. Självklart ljusspår och lägerbål, men det går också rykten om disco, filmkväll och
besöksdag mm.

NÄR VAR DET NU?
För er som inte kommer ihåg så är lägret:
Söndag 28 juli – lördag 3 augusti, hel vecka för upptäckarscouter och äldre scouter
Onsdag 31 juli – lördag 3 augusti, halv vecka för spårare och yngre scouter, dvs Bävrar,
Lodjur och Örnar.

OCH VAR NÅNSTANS VAR DET?
Lägerplatsen är Brittmäss, utanför Sparreholm i Sörmland. Vid lägerplatsen finns naturligtvis
en badsjö och det finns tillgång till kyl/frys och utedass.

DU HAR VÄL ANMÄLT DIG?
Vi vill påminna er som inte anmält er att göra detta. Gå in på vår hemsida
https://bask.scout.se/lager/tillbaka-2019/. Sista dag för anmälan är 8 maj. Alla som deltar på
lägret behöver anmäla sig, dvs alla scouter, ledare, föräldrar och ev syskon. Vi har ännu inte
exakt kostnad, men det är som vi tidigare informerat max 2000 kr för scouter hel vecka
inklusive buss t o r respektive max 1000 kr för scouter halv vecka utan buss. Vi återkommer
längre fram och då också med kostnad för ledare, förälder/funktionär och övrig anhörig. Att vi
ännu inte vet beror på att vi fortfarande håller på att planera våra programaktiviteter.

FÄSTINGAR? –NEJ TACK!
Vi rekommenderar att de som deltar på lägret är vaccinerade mot TBE. Om den första sprutan
tas i april så hinner ni ta även spruta nummer två innan lägret.
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MER INFO
Med det 3:e lägerbrevet i maj kommer vi med mer information om tider, transport och
packlistor mm. Till er föräldrar som avser att delta på lägret och ni som planerar att vara
funktionär, så återkommer vi med mer information kring arbetsuppgifter på lägret.

KONTAKT
Har du frågor eller vill hjälpa till i planeringsarbetet eller har önskemål om arbetsuppgift på
lägret, hör av dig till lägerkommittén på: lako@bask-scoutkar.se.
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