Maj 2019

Lägerbrev 3
Hej alla anmälda till årets sommarläger!
Det är drygt 90 personer från Barkarby-Skälby som anmält sig till sommarens läger på
Brittmäss, Årsta scoutkår deltar liksom en avdelning utmanarscouter från Frankrike, så totalt
blir vi närmare 130 personer. Planeringen av våra aktiviteter pågår för fullt, det blir allt från
bad, kanotpaddling och -hajk till pionjärarbeten och hantverk. Naturligtvis trycker vi våra
egna lägertröjor, ljusspår och lägerbål är självklara aktiviteter, men också disco och kvällsbio
mm. På torsdagen den 1 augusti är det besöksdag för de föräldrar eller familjemedlemmar
som vill komma och hälsa på oss i lägret.

BETALNING
Kostnaden för lägret betalas senast den 5 juni, antingen till kårens plusgirokonto 642585-4
eller swishkonto 123 051 7979. Ange lägerdeltagarens namn och avdelning. För att
underlätta för kassören så vill vi ha en betalning per deltagare, vilket innebär två inbetalningar
om ni är två i familjen som deltar osv.
Halv vecka
Scout
1100 kr
Ledare
400 kr
Förälder/funktionär 1000 kr

Hel vecka
1600 kr
700 kr
1500 kr

Söndag 28 juli – lördag 3 augusti, hel vecka för upptäckare och äldre scouter
Onsdag 31 juli – lördag 3 augusti, halv vecka för spårare och yngre scouter, dvs Bävrar,
Lodjursungar och Örnar.

FÄSTINGAR? –NEJ TACK!
Har du inte hunnit vaccinera dig så hinner du fortfarande ta den första sprutan mot TBE.

FICKPENGAR
Det finns ingen kiosk på lägerplatsen, så det behövs inga fickpengar.
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MOBILTELEFONER
Vi vill ha ett mobilfritt läger och ser gärna att barnen lämnar mobiltelefonerna hemma.

PACKLISTA
Med hjälp av bifogad packlista så får scouterna med det som behövs. Tänk på att det bästa är
att låta scouterna packa själva så att de vet var sakerna finns. Halsduken kommer att vara vår
klädkod under lägret. Glöm inte att märka upp kläder och annat material så att det inte tappas
bort.

RESA TILL OCH FRÅN LÄGRET
För de som stannar hel vecka och som åker buss till och från lägret så samlas vi vid
Vårdkasen söndagen den 29 juli. Vi återkommer med info om detta.
Stannar du halv vecka så arrangerar ni transporten själva inom avdelningen eller med
samåkning. På hemsidan finns karta och koordinater till Brittmäss. Det är ca 1½ timmes
bilfärd från Järfälla.

EFTER LÄGRET
Vi påminner om att äldre scouter och föräldrar förväntas hjälpa till när vi kommit hem. Vi ska
packa undan allt material, diska/rengöra köksutrustning och vid behov packa upp och hänga
tält på tork.
Lördagen den 3/8 kl 18:30 diska och ev hänga tält på tork.
Onsdagen den 7/8 kl 18:30 om tälten hänger på tork behöver de vändas/hängas om.
Fredagen den 9/8 kl 18:30 packa in de torra tälten.

LÄGERORGANISATION
Lägerchef: Helene Jönsson
Vice lägerchef: Gunilla Bolin
Program/tema: Robban Magnusson
Kök: Giuseppe Ricciuti
Ekonomi: Henrik Rindlöw
Transport/materiel/logistik: Janne Wännman och Claes Walmstedt
Har du frågor eller funderingar så hör gärna av dig till lägerkommittén på:
lako@bask-scoutkar.se.
Hälsningar
Helene Jönsson
Lägerchef
Barkarby-Skälby

