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Hej! 
Snart är det dags att fara mot OLYMPUS i Ora, vi hoppas ni alla är laddade ända ut i treudden. 
För att riktigt få till den grekiska mytologins stämning kommer alla deltagare att bära ”toga” delar av 
lägret och vi från Knivsta har valt att bära våra färger, rött och gult. Själva togan ska man ta med sig 
själv, läs mer under ”TOGA” lite längre ner. 
  
 

BUSS PÅ LÖRDAG 27 juli 
Samling vid Form kl 9.00. Kom i tid så vi hinner pricka av er.  

Bussen går 9.30 

Ansvarig ledare på bussen är Pelle Lidström 070 - 640 59 68 

Glöm ej en liten dagryggsäck med egen lunch och dryck som vi äter när vi kommer fram. 

Resan tar ca 3 timmar så lite ”mellis” och dryck på bussen vore bra att packa med.  

BUSS PÅ ONSDAG 31 juli 
Samling vid Form kl 9.00. Kom i tid så vi hinner pricka av er.  

Bussen går 9.30 

Ansvarig ledare på bussen är Carina Westerdahl 070 - 717 59 47 

Glöm ej en liten dagryggsäck med egen lunch och dryck som vi äter när vi kommer fram. 

Resan tar ca 3 timmar så lite ”mellis” och dryck på bussen vore bra att packa med.  

BUSS HEM 3 augusti 
Bussen stannar utanför Form ca 15.30 – 16.00. Om man behöver komma i kontakt med någon på 

bussen hem så ring Marika på 070 - 696 39 94 

TOGA 
Vi kommer att få lära oss hur man knyter en toga när vi kommer fram. Knivsta scoutkår kommer att 

bära röda Togas med gula skärp, Knivstas egna färger.  

Scouterna ska själva ta med sig det röda tyget.  

Ett tips är IKEA: Rött lakan för 69 kr ”Dvala”.  Även metervaran ”Ditte” finns för 19 kr/m.  

Det gula tyget fixar kåren. Har du annat som kan passa in för att höja den grekiska mytologins 

stämning så ta med allt ni hittar. 

Ta med En liten slant 
Det finns ett litet café som kommer att förutom fika även sälja glass och lite godis 
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SKRIVA/MAILA TILL ER SCOUT 
Ni kan självklart skriva ett vanligt brev men ni kan också sända en hälsning via mail och då börjar ni 

mailet med att skiva vilken kår det gäller och sedan till vilken scout.  

Mailadresen är: 

info@ovremitt@gmail.com 

Vill du hellre posta ett brev så är adressen:  
Namn och kår 
Ora Lägerplats 
820 62 BJURÅKER 

 

SÄKERHET PÅ LÄGRET (prata gärna hemma om detta) 
På Ora finns en fantastisk sandstrand och där kommer vi att vara mycket. Ta gärna upp det med er 

scout att man INTE får springa ner till stranden utan att en vuxen följer med. (gäller ej Utmanare) 

Alla som paddlar ska alltid ha flytväst. 

Skogen är också lockande… tänker man utforska den längre bort än att man ser lägerplatsen då 

måste man också ha med en vuxen. (gäller ej Utmanare)  

TÄLT 
Alla scouter har fördelats i kårens tält.  

Medföljande föräldrar förväntas att ta med egna tält, ni kommer att få sova på en äng intill oss.  

EN HÄLSNING FRÅN PROGRAM PÅ ORA 
Programmet under Olympus kommer att fungera lite annorlunda än ett traditionellt lägerprogram. 

Allt handlar om att lyckas hitta och gömma kistan där de mäktiga gudarnas krafter finns förseglade. 

Man kommer att göra uppdrag och för det får man ”drachmas” och för dom kan man köpa 

information. Uppdragen kan vara allt från att ta sig igenom Hades dödsrike till att leta upp Poseidons 

treudd. Vem du gör uppdraget med får du välja själv. Ena dagen kanske du hittar några trevliga 

scouter från Ljusdal och en annan dag några från Karlsro. Programmet bygger på att du som scout 

ska vara med och skapa din egen lägerupplevelse och träffa så många nya kompisar som möjligt. 

FÖRÄLDRAR, LEDARE OCH STÖRRE SCOUTER!! 
När vi kommer hem från lägret 3/8 behöver vi direkt hjälp att lasta av i Lippinge, och hänga upp 

blöta tält.  Vi vill alla komma hem och packa upp, men det här måste fixas först och vi behöver DIN 

hjälp. Ju fler, desto fortare får vi alla komma hem. 

Söndagen den 11/8 kl. 18.00 vill vi ha hjälp igen av ALLA som kan. Då ska tälten vikas och resten ska 

plocks ihop. Alla som hjälper till får fika.  
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KONTAKT 
Hör gärna av er med SMS om det inte är jättebrottom, då vill vi att ni ringer och då i första hand till er 

scouts ansvarige ledare. Som vi skrev i lägerbrev 2 så vill vi ledare vara den naturliga kontakten när 

man känner sig sjuk, har hamnat i någon konflikt eller längtar hem – eftersom vi på plats faktiskt kan 

göra något åt situationen! Vill man ringa hem kan man alltid låna mobil av sin ledare. Så alla som inte 

är Äventyrarscouter eller äldre – lämna mobilen hemma. 
 

Bäver: Carina 070-717 59 47 

Spårare: Jenny 070-342 77 74 

Upptäckare: Johan 070-997 58 67 

Äventyrare: Karin 070-676 50 39 

Utmanare: Emma 076-296 55 64 

(Super-duper-jätte-akut-dunderviktigt: Oras akuttelefon: 072-555 63 33) 

 

Vi ses på lägret och till dess – ha en trevlig sommar 

Knivstas lägerkommitté  

 

 

 
Välkommen till den grekiska mytologins värld.  

Här möter du gudar, hjältar, monster, underverk och märkliga figurer i en äventyrlig 

blandning. Dessa fantastiska berättelser var en del av vardagen kring Medelhavet under 

den tidsperiod som kallas antiken. 
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