
 

 Knivsta Scoutkår 
Lägerbrev 1 – ”Vilda 2014” 

”Sommaren 2014 möts alla scouter i Sverige för en 
gigantisk lägerupplevelse. På hundratals platser över 
hela landet kommer scouter från alla förbund att samlas 
för att uppleva lägerlivet och träffa nya kompisar” 

 
 

Vilja - Värme - Virvel är Vildas ledord 
 
 
Vi i Knivsta scoutkår har valt att bjuda in oss 
till Skräddartorp, lite drygt 2 timmars resa 
från Knivsta, där ett av alla Sveriges Vilda-
läger kommer att äga rum i sommar.  
 
 
Hej! 
Jag heter professor S.Å Wilde och är forskare i parallella världar. Just nu forskar jag i ett säkert sätt att öppna och stänga portaler till dessa världar. 
Jag har fått reda på att det på Skräddartorp finns ett antal portaler till andra världar. Genom mina komplicerade ekvationssystem så har jag kommit 
fram till att det under sommaren kommer att bli en ökad mängd portalaktivitet uppe på Skräddartorp. En sådan ökning kan leda till kaos i skogarna 
där uppe. I mitt arbete har jag tre assistenter. Dom heter Wilja, Wärme och Wirvel. De är duktiga och snälla men inte så bra på att samarbeta. 
Därför skulle jag behöva flera assistenter i mitt arbete. Jag har hört att scouter är bra på att samarbeta och gärna hjälper till. Därför hoppas jag att 
ni vill komma till Skräddartorp i augusti. 
 
Vi syns     
/ Professor S.Å Wilde 

 

 
Lägertiden  
Det är olika lägertider beroende på ålder och som vanligt är givetvis föräldrar och syskon varmt välkomna. 
Bäver och Spårare: 6-9 augusti 
Upptäckare, Äventyrare och Utmanare: 3-9 augusti 
Vi åker i abonnerade bussar tillsammans med Wasa och Ärentunas scouter  
 
 

 

JÄTTEVIKTIGT – anmälan senast 2 mars 
Anmälan gör ni digitalt via kårens hemsida: www.knivstascoutkar.se  
 

Varför så tidigt? 
Då detta är ett ”jätteläger” och scarfar, märken och lägerbok skall tryckas upp i så många exemplar så 
måste riksorganisationen ha in anmälningar i tid så alla Vilda-läger hinner få sina ”Vilda-prylar” i tid. 
Görs en anmälan efter 2 mars kan de ej garantera att deltagaren får sitt ”Vilda-kit”.   

 
  



 

 Knivsta Scoutkår 
Lägerbrev 1 – ”Vilda 2014” 

Lägeravgiften  
För scouter och syskon i scoutålder som deltar 3-9 augusti: 1750 kronor inkl. bussresa  
För scouter och syskon i scoutålder som deltar 6-9 augusti: 1300 kronor inkl. bussresa 
En ”dag-avgift” för påhälsande föräldrar är i dagsläget ej ännu bestämt 
 

Betalning 
Hela avgiften måste vara oss tillhanda senast 27 maj.  
Avgiften sätts in på kårens postgiro 14 55 34 – 4. Glöm inte skriva vem/vilka avgiften avser! 

 
Postgiro 14 55 34 – 4. 

Glöm inte skriva vem/vilka avgiften avser! 
 

 

I nästa lägerbrev kommer packlista att finnas med och mer information om tider och allt annat man 
behöver tänka på inför lägret. 
 

 

Vi hoppas att du vill hänga med på läger! 
 
Knivsta Scoutkårs lägerkommitté 
 
Ställ gärna dina frågor till: 
Karin Stenborg 
karin.stenborg@spray.se 
070-676 50 39 
 
 
 

Läger är både det roligaste och det viktigaste vi gör inom scouterna. Då får vi 
chans att använda allt det vi lärt oss under terminerna. Det är också på läger som 
man skapar sina djupaste kamratrelationer med sina scoutkompisar och även får 
en chans att träffa andra scouter från andra delar av Sverige eller världen. 

 
 

Ingen skall behöva avstå från ett läger av ekonomiska skäl! 
 
Vill ditt barn åka med, men familjen har inte råd? Det går bra att söka bidrag till lägeravgiften, eller till 
nödvändig utrustning som t.ex. ryggsäck eller sovsäck. En sådan stiftelse är Majblommekommittén. 
Insamlade medel från majblommeförsäljningen går oavkortat tillbaks till barn och ungdomar i Knivsta 
kommun med särskilda behov. Det finns även andra stiftelser dit man kan vända sig. 
 
Tala med Mats Westerborn om hur du gör din ansökan. Ansökan behandlas helt konfidentiellt – ingen 
annan i kåren får reda på att du sökt bidrag. 


