
Dags att anmäla sig till sommarens 

korta kårläger på Vässarö 
”60 Degrees North” 

 
Under fyra dagar sommaren 2017 möts kårer från hela Sverige på scouternas ö Vässarö. 
Vässarö är en plats som kåren ofta haft läger på och där finns det gott om permanenta 
lägerängar och färdiga äventyrsanläggningar, såsom segling och hinderbanor. 
Lägret är öppet för kårens alla bävrar, spårare, upptäckare, äventyrare och utmanare. 
Även föräldrar är välkomna på detta läger – ett bra ”förstaläger”. 
 

När: 29 juli – 1 augusti 2017  
Var: Vässarö, öster om Östhammar 
Kostnad: 1.350:- inkl resa ToR Vässarö 
 

 
Lägeravgiftens del 1, på 350 kr betalas in senast 30/4 

del 2 på 1.000 kr betalas in senast 31/5 
till kårens Postgiro 14 55 34 – 4. Glöm inte skriva vem/vilka avgiften avser! 

 
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. 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.  
Kåren har också bra utrustning (ryggsäck, sovsäck, liggunderlag) att låna ut för en lägervecka. 

 
 
Ålder: Alla åldrar är välkomna till detta läger.  
För bävrar och spårare är detta sommarens enda läger.  
För upptäckare, äventyrare och utmanare är detta ett alternativ för dem som inte tänker 
resa på lägret ”Jamboree17”. 
Syskon och föräldrar är välkomna till en kostnad av 220 kr per dygn samt busskostnad 350 kr 
tur och retur. 
 

Anmälan gör du på kårens hemsida: www.knivsta.scout.se 

Anmäl dig NU!  
Gärna före 30/4 men senast 31 maj måste vi ha din anmälan. 

 
 

Vässarö ligger i ytterskärgården ca 14 mil NNO om Stockholm – ungefär mitt emellan 
Grisslehamn och Öregrund. Huvudön är 1,5 km bred och 2,5 km lång. 
Totalt omfattar Vässarö närmare 100 mindre öar, kobbar och skär. 

 

Du hänger väl med? Det kommer att bli kul! 
Frågor besvaras av oss lägerkommittén som du når på följande mejladress: 

knivsta2017vassaro@gmail.com 

 

Välkomna till ett härligt läger på Vässarö 
Sara, Åsa, Nicke, Rickard och Ingela 

mailto:knivsta2017vassaro@gmail.com

