Juni 2019

Lägerbrev 4
Hej alla anmälda till årets sommarläger!
Här kommer en sista information om sommarens läger.
BETALNING
Har du ännu inte betalt, så var snäll och gör det så fort som möjligt. Information om betalning
finns i Lägerbrev 3, som kan ses på kårens hemsida, https://bask.scout.se/lager/tillbaka-2019/
RESA TILL OCH FRÅN LÄGRET HEL VECKA
För de som stannar hel vecka finns möjlighet att åka buss. Ingen anmälan behövs, men dina
avdelningsledare ska veta hur du tar dig till lägret. Vi samlas kl 9.30 vid parkeringen nedanför
Vårdkasen söndagen den 28 juli, bussen avgår kl 10. Bussen hem avgår från Brittmäss den 3
augusti kl 14.
RESA TILL OCH FRÅN LÄGER HALV VECKA
Stannar du halv vecka så arrangerar ni transporten själva inom avdelningen eller med
samåkning. Planera resan så att ni är där kl 11, onsdagen den 31 juni och hämtning lördagen 3
augusti kl 12. På scouternas hemsidan finns karta och koordinater till Brittmäss. Det är ca 1½
timmes bilfärd från Järfälla.
MOBILTELEFONER
Vi vill ha ett mobilfritt läger och ser gärna att barnen lämnar mobiltelefonerna hemma.
EGEN FLYTVÄST?
Har du en egen flytväst så går det bra att ta med den. Glöm inte att märka upp den med namn.
BESÖKSDAG 1 AUGUSTI
Torsdagen den 1 augusti är det besöksdag och vi välkomnar familjemedlemmar och anhöriga
att hälsa på i lägret. Maila till lako@bask-scoutkar.se att ni planerar att komma och hur
många, så att vi kan planera in mat åt alla.
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 diskar och ev hänger 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.
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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 kring lägret så hör av dig till era avdelningsledare eller
lägerkommittén på: lako@bask-scoutkar.se.
Hälsningar
Helene Jönsson
Lägerchef
Barkarby-Skälby

