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Snart är det dags att åka på läger… bara 40 dagar kvar 

 
Nötfritt läger 
OBS! Det är absolut förbjudet att medföra nötter av alla slag till lägret! 
(tänk på att det kan finnas i godis)  
 

Vuxenhjälp i köket 
Vår eminente kock Nicke kommer att behöva hjälp i köket från och med onsdagen och resten 
av lägret. Finns det någon medföljande förälder som känner sig manad?  
 

EGEN BIL? 
Tänker du ta dig själv till och från lägret? 
Vi räknar med att alla kommer att åka buss, men om du åker bil så behöver vi veta det omgående 
 

Matsäck i bussen 
Till er som reser på söndagen så kan ni ha något litet att äta i bussen på väg upp. Ni skall även 
ha en lunch med er som vi äter direkt när ni kommit fram. 
Till er som reser på onsdagen så ska ni vara lunchätna när ni kommer till samlingen och om ni 
vill så kan ni ha ett litet mellis med er till bussresan. Det serveras middag när ni kommer fram. 
 

LÄMNA MOBILER OCH DYRA KAMEROR HEMMA 
OBS! det finns inga laddningsmöjligheter och täckningen är jättedålig! 
 

Skriva till scouten 
Ett brev med en hälsning från er som är hemma med kanske en tidning eller kanske en 
godispåse är alltid uppskattat. Skriv då: 
 

Scoutens namn – Knivsta Scoutkår 
Lägret Vilda Skräddartorp 2014 
Norra Skräddartorp 
771 00 LUDVIKA 
 

TELEFONNUMMER 
Om mamma/pappa behöver ringa till dig eller oss skall man i första hand ringa till en ledare för 
scoutens avdelning, vi har inte alltid telefonerna på/täckning/ström men ringer upp så fort vi 
kan.  Är det jätte-jätte jätte-viktigt (alltså akut) så finns en fast telefon 0240-330 30.  
 
Någon av oss får man alltid tag på. 
Bäver Carina 070-717 59 47 Marika 070-696 39 94                                                                                                  
Spårare Jenny   070-342 77 74 Kinna 072-242 36 17 
Upptäckare Ingela    070-738 36 35 Johan 070-997 58 67 
Äventyrare Karin   070-676 50 39 Cajsa   073-378 12 50 
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UPPACKNING 
Uppackning av gemensamt material lördagen den 23 augusti kl 13. Vi packar upp och tar hand 
om tält, disk, köksutrustning m.m. Då träffas alla scouter med föräldrar och vi gör detta 
tillsammans. Vi kommer samtidigt ha lite Lippingefix. Så ju fler desto mer får vi gjort.  

 
Vad ser/tänker du? 
Vad tänker du på när du hör Vilda/Virvel/Värme? har du något roligt som gör att du ser vild, 
virvlig eller varm ut? Ta med det. Lägret blir roligare om vi spökar ut oss  
 

 
Knivsta Scoutkårs 
lägerkommitté 
 
Ställ gärna dina frågor till: 
Karin Stenborg 
karin.stenborg@spray.se 
070-676 50 39 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Var Redo! 

Avresa - hemkomst 
Samling utanför Form i Knivsta 
(precis vid uppgången från tågstationen)  
Söndag 3 augusti kl 08.00 
Onsdag 6 augusti kl 13.00 
Hemkomst till Knivsta lördag 9 augusti vid 19.00 
 
På Marikas telefon 070 - 696 39 94 kommer det 
att läsas in ett meddelande som berättar mer 
exakt när vi planerar att komma till Knivsta. Ring 
dit och lyssna av så du kan vara på plats och 
hämta upp din scout. 
 

på lördagen 
När vi kommit hem kommer vi att behöva hjälp att lasta av släp och hänga tält. Ju fler vi är desto 
fortare kommer vi alla hem. Gäller föräldrar och Utmanarscouter. 
 

Tack för att just du kommer och ställer upp 
 


