
Lägerbrev 2
Till alla som är anmälda till sommarlägret för Sköndals land- och sjöscoutkår. Det här brevet
innehåller den senaste informationen inför lägret, busstider och en packlista.

Transport
Vi kommer resa med abonnerade bussar som avgår från Willys parkering i Sköndal,
Konditorsvägen 12.

OBS! Vi har fått tillåtelse att använda ytan vid lastkajen för att ställa upp bussen, men det är
viktigt att lastkajen inte blockeras av bilar samt att Willys inte upplever att hela deras
parkering invaderats av scouter. Så använd gott omdöme om du hämtar eller lämnar med bil.

För er som anmält att ni reser med egen bil behöver ni anpassa er reseplanering så ni är på
plats samtidigt som bussen då vi ska med samma båt från Strömsviken till Vässarö.

Vi rekommenderar att packa med sig något att äta och dricka under resan så vi håller
humöret på topp! Efter ankomst med bussen så ska vi åka båt ut till Vässarö, båtfärden tar
ca 30 minuter, så det dröjer ett tag innan vi får i oss mat på Vässarö.

Datum Avgång från Samlingstid Ankomsttid Ankomst till

24 juli Willys, Sköndal 8:00 11:30 Strömsviken, Ellan

28 juli Willys, Sköndal 8:00 11:30 Strömsviken, Ellan

31 juli Strömsviken, Ellan 14:30 17:30 Willys, Sköndal

Lägerpackning
Vi kommer behöva hjälp på hemmaplan med att packa den gemensamma lägerpackningen
och transportera den till Vässarö eftermiddagen den 23 juli och att packa in allt i våra lokaler
igen kvällen den 31 juli. Har du möjlighet att hjälpa till några timmar de dagarna så blir vi
väldigt glada! Exakt tid meddelas senare.

Vi är också intresserade av att låna släp för lägertransporten om någon har ett att avvara
23–31 juli, för att slippa hyra. Kontakta micke@slsk.se om du kan hjälpa till.

mailto:micke@slsk.se


Om lägret

Hajken
För upptäckare och äventyrare inleds lägret som tidigare meddelats med en hajk på ön, dvs
en vandring där vi sover i vindskydd två nätter innan vi anländer till lägerbyn och flyttar in i
tält. Ett äventyrligt sätt att inleda vistelsen som ger oss möjlighet att upptäcka andra delar av
ön än lägerängarna och låta scouterna laga sin egen mat på stormkök.

Hajken kräver ingen särskild utrustning utöver normal lägerpackning, men alla måste ha en
ryggsäck som de kan bära sovsäck, liggunderlag och kläder för två dagar i, samt för
äventyrare utrymme för gemensam packning. Vi kommer inte att gå särskilt långt men det är
bra med riktiga skor. Det kommer att gå att lämna delar av packningen i lägerbyn under
hajken.

Äventyrare
Ett gemensamt äventyrarledarteam tar hand om både Drabanterna och Fribytarna. Vi kommer
att dela in oss i nya lägerpatruller under hajken och lägret som kommer att bo och laga en
del mat patrullvis, men självklart också ha gemenskap med de andra patrullerna.

Under tidigare läger har det förekommit att äventyrare på eget initiativ tagit med hängmattor
och sovit i utbrytarläger skogen. Det kan vara ett trevligt sätt att bo, men det har gjort det
svårare att få en gemenskap i äventyrargruppen när vissa bott separat. Därför säger vi i år att
man gärna får ta med en egen hängmatta och använda när det passar men att vi kommer att
styra hur patrullerna sover utifrån vad som bäst håller ihop patrullerna och äventyrarlägret.

Utrustning
Ett förslag till packlista är bifogat. Packa i ryggsäck så att alla kan bära sin egen packning
från bussen till båten och ute på ön. Märk allt med namn och gärna kår (”SLSK”). Om
scouterna packar sina egna ryggsäckar hittar de lättare sina saker och har större chans att
minnas vad som kom med.

Spårare och upptäckare får inte ta med sig några elektroniska leksaker eller mobiltelefoner.
Vår erfarenhet från tidigare läger är att ett nattligt samtal hem till föräldrarna från egen
telefon snarare förstärker än lindrar hemlängtan, så dår är det bättre att tröskeln för samtalet
är lite högre och att vi får en chans att stötta på plats först. Övriga deltagare har eventuella
mobiltelefoner nerpackade under lägret, så slipper vi att de försvinner eller stör. Det går alltid
att låna ledarnas mobiler att ringa till eller från.



Kiosk
På Vässarö finns en kiosk. Sedan förra året är kiosken kontantfri. I stället rekommenderar vi
Swish eller bankkort för dem som kan skaffa det. Det finns också förbetalda Mastercard att
köpa på t.ex. Pressbyrån. Vi rekommenderar max 20–30 kr/dag som godispengar. Det går
också att köpa tröjor som kostar 120–495 kr (se Lägerboden på http://www.vassaro.se).

Kontakt
Under lägret går vi att nå på 0702180118 (Mikael), 0703557189 (Rolf) eller 0708721512
(Anna), eller i nödfall via 0173–370 22 (Vässarös kansli). Kontakta alltid oss ledare direkt i
stället för barnen, för att inte störa lägerprogrammet. Post kan adresseras till: Sköndals land-
och sjöscoutkår, Vässarölägret, 742 96 Gräsö. (Skicka tidigt!)

Besök
Det finns ingen särskild besöksdag men om du vill hälsa på är det oftast bara att ringa dagen
innan för båttransport till självkostnadspris (100 kr/person).

Digitalt informationmöte
Måndag 19 juli kl 19:00 håller vi ett informationsmöte som främst riktar sig till vuxna
anhöriga eller deltagare som vill veta mer om hur lägret går till eller har obesvarade
sistaminutenfrågor. Mötet hålls digitalt på https://meetings.ringcentral.com/j/1479583629
eller 08-50501723 med mötes-ID 147 958 3629.

Vuxna på lägret

Digital förträff
Alla vuxna som ska delta på lägret är välkomna att vara med på digital förträff söndag 18 juli
kl 19:00 på https://meetings.ringcentral.com/j/1460872002 eller 08-50501723 med
mötes-ID 146 087 2002. Syftet är att på förhand dra igenom lägerupplägget och
veckoschemat samt synka ihop oss.

Tält
Det kommer att finnas gott om utrymme på lägerängen för att slå upp egna tält. Vi har också
med oss gemensamma tält för vuxna som inte har med sig eget tält.

Köket
Bland deltagande vuxna kommer vi att dela upp oss i köksteam för att bemanna lägerköket.
Under den första lägerperioden (24–28 juli) har vi ett avhopp av matansvarig, dvs den som
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sköter kommunikationen på plats med Vässarös matutlämning och håller reda på maten och
matlagningen. Vi kan nog lösa det på plats bland alla vuxna som kommer med, men om
någon som kommer ut till lägrets början redan nu vill anmäla sig som ersättare är det
välkommet. Under den andra lägerperioden (28–31 juli) finns matansvarig.

Gitarrer
Du som har och kan spela gitarr efter enkla visackord får gärna ta med den för att förstärka
upp på våra sångstunder under lägerbål på söndag och torsdag kväll. Vi har sånghäften och
kan sätta ihop sångprogrammet, men det blir så mycket bättre med ackompanjemang.

Leda Scouting
Det kommer att hållas en grundutbildning under lägret för nya eller blivande ledare under
torsdag och fredag förmiddag (3+3 timmar). Scoutkåren rekommenderar att alla ledare på
avdelning går den under sitt första år, och lägret är ett perfekt tillfälle att göra det i
inspirerande miljö. Kåren betalar utbildningen. Läs mer och anmäl dig här:
https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/71/leda-scouting-p-vssar-v-30

Corona
Läget i samhället håller så sakta på att normaliseras, och Folkhälsomyndigheten avråder inte
längre från att arrangera läger för ungdomar. Vi tar ändå med oss våra rutiner från förra året
för att arrangera smittsäkra läger och vill påminna om det viktigaste för lägerdeltagare:

● Stanna hemma från lägret vid symtom på covid-19.
● Ha beredskap att åka hem på ett smittsäkert sett om symtom på covid-19 utvecklas

under lägret. (Lämpligast är hämtning av anhöriga med bil vid Vässarös brygga på
Strömsviken.)

Övrigt

Efteranmälning
Det går fortfarande bra att anmäla scouter och vuxna som vill följa med på lägret. Vi kan dock
inte garantera att det finns plats på bussarna. Mejla gärna micke@slsk.se om du anmäler
sent så att jag hinner få in det i lägerlistorna.

Betalning
Glöm inte att betala lägret, ni som eventuellt inte gjort det. Betalningsuppgifter för Swish och
bankgiro fanns i det första lägerbrevet.
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Packlista
Märk allt med namn och gärna kår (“SLSK”)! Packa väskan själv så hittar du lättare.

För bussresan
☐ Scoutskjorta
☐ Halsduk med sölja
☐ Oömma byxor
☐ Oöm jacka
☐ Lättare matsäck och fylld

vattenflaska
☐ Glatt humör

Personlig utrustning
☐ Stor ryggsäck el. motsv. (att packa i)
☐ Liten väska/ryggsäck för utflykter
☐ Packpåsar (av tyg eller plast, gärna

olika färger)
☐ Extra långbyxor
☐ Extra skjorta
☐ Kortbyxor/shorts
☐ Sovkläder
☐ T-shirts
☐ Underkläder (ombyte 1 par/dygn)
☐ Strumpor (ombyte 1 par/dygn)
☐ Tjocka sockor (ylle eller dylikt)
☐ Varm tröja (ylle eller fleece)
☐ Collegetröja
☐ Långkalsonger/tajts
☐ Vantar
☐ Arbetshandskar
☐ Halsduk
☐ Mössa
☐ Keps (eller annan mössa för solen)
☐ Badkläder
☐ Handduk (1 stor och 1 liten)
☐ Stövlar eller kängor
☐ Gymnastikskor eller sandaler
☐ Regnkläder med luva och byxor (skall

hålla för flera dagars regn)
☐ Toalettsaker (kam, tandborste,

tandkräm, tvål, schampo osv)
☐ Ev. egna mediciner
☐ Sjösjuketabletter vid behov
☐ Myggstift (viktigt!)
☐ Solskyddsmedel och efter-sol-gel
☐ Solglasögon
☐ Sysaker (nål och svart tråd)

☐ Sovsäck (+ påslakan om du vill)
☐ Liggunderlag (gärna ett extra att ta

med ut från tältet)
☐ 2 Djupa tallrikar (plast)
☐ Mugg/kåsa (plast)
☐ Bestick: kniv, gaffel, sked
☐ Hajkbricka (om du har)
☐ Diskhandduk (liten diskmedelsflaska

och diskborste är också bra vana att
ta med)

☐ Påse för smutstvätt
☐ Plåster
☐ Penna och papper
☐ Ficklampa med extra batteri
☐ 1 liters vattenflaska
☐ Scoutkniv (endast de som har

knivbeviset!)
☐ Om du har: Armbandsklocka (för att

kunna passa tider utan mobiltelefon)
☐ Om du har: Vattentäta packpåsar

(drybags) till sovsäck och kläder.
Skyddar det viktigaste om lägret blir
blött.

☐ För hajkdeltagare: Regnskydd till
ryggsäcken. (Löst eller integrerat.)

Om du vill
☐ Liten kudde
☐ Lägerbålsfilt
☐ Kramdjur
☐ Kortlek eller annat spel

Egna tillägg
☐
☐
☐
☐
☐

OBS!
☐ Märk alla saker med namn!
☐ Packa din väska själv


