
 Lägerbrev 2 

 Sommarens korta kårläger på Vässarö 
 ”60 Degrees North” 

 

Kul att du följer med! 
Om du inte redan är anmäld gör det nu! Lägret äger rum på ön Vässarö under fyra dagar,  

29 juli-1 aug. Vi har ordnat med gemensam busstransport från Knivsta till Vässarö. Mer 

information om samling och hemkomst får du i lägerbrev 3. Anmäl dig senast den 31 maj. 

Åker du egen bil? Då måste vi omgående veta detta på mail till 

knivsta2017vassaro@gmail.com. 

Lägerinfo 
När: 29 juli – 1 augusti 2017 

Var: Vässarö, öster om Östhammar 

Kostnad: 1.350:- inkl resa ToR Vässarö 

 350 kr betalas 2/5 

 1000 kr betalas 31/5 

Till: kårens Postgiro 14 55 34 – 4. Glöm inte skriva vem/vilka avgiften avser! 

 Om du anmäler dig efter 2/5 betala in hela avgiften senast den 31/5 

 Syskon och föräldrar är välkomna till en kostnad av 220 kr per dygn samt  

 busskostnad 350 kr tur och retur.  

Aktiviteter 
På Vässarö finns det många färdiga äventyrsanläggningar för aktiviteter. Våra scouter 

kommer att bl a få testa segling och trapperspår. Om det finns scouter som tycker om att 

spela instrument (som tål att tas med på läger) kan det bli ett uppskattat uppträdande på ett 

lägerbål. 

Personlig packning 
Vi skickar med en packlista. Packa tillsammans med mamma/pappa så att du vet vad du har 

med och var du har dina saker. Packa gärna i olika tygpåsar, t ex gymnastikpåsar, då hittar 

man lättare bland de olika sakerna i packningen. Märkta saker har mindre risk att försvinna!! 

Trots att det är sommar kan en mössa vara skönt när du ska sova. Riktiga regnkläder och 

stövlar gör lägervistelsen mindre trist om det skulle komma regn. Packa gärna i en ryggsäck, 

blir det tungt får du hjälp att bära. Behöver du låna ryggsäck, sovsäck eller liggunderlag så 

finns det några att låna av kåren, hör av dig till din ledare.  
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Lämna mobiler och dyr elektronik hemma 
Tyvärr fungerar det inte så bra med mobiltelefoner på läger. Barnen tappar lätt 

koncentrationen på programpass, de kommer lätt bort i tälten eller glöms kvar där vi haft 

aktiviteter och vid mycket regnväder händer det att de går sönder. Letandet efter mobiler 

riskerar att ta upp så mycket tid att all annan verksamhet blir lidande (med risk för tråkig 

stämning som följd). Även om de alltid hittills kommit till rätta orsakar detta mycket oro. 

 

Vi ledare kan få det mycket svårare att hantera t.ex. hemlängtan, eftersom scouten istället 

för att söka upp oss, smyger undan och ringer hem. På kvällen när man är trött kan 

godnattsamtalet orsaka en massa ledsenhet i stället för lugn. Det blir ledsna barn, oroliga 

föräldrar och ledare som inte får möjlighet att stötta. 

 

Vi ledare vill vara den naturliga kontakten när man känner sig sjuk, har hamnat i någon 

konflikt eller längtar hem eftersom vi 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. Diskutera gärna med oss ledare innan lägret om du eller dina 

föräldrar har någon annan uppfattning. En annan anledning är också att de flesta nya 

mobiler är både ömtåliga, känsliga för väta och används till annat än att ringas på, spela spel 

etc. Vill du knäppa kort? Lämna mobilen och dyra kameran hemma och köp en 

engångskamera istället. 

Sova 
Vi tar med oss kårens tält och fördelar sovplatser så alla blir nöjda. Om mamma/pappa följer 

med så uppskattar vi om man ordnar med eget tält. 

Har du en Bäverscout på lägret? 
Om du har en bäverscout med på lägret behöver en vuxen följa med hela lägertiden. 

Anmälan sker på samma sätt som för scouter, ange förälder. Föräldrar till Bäverscouter sover 

i eget tält, behöver du låna hör av dig till en ledare.  

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. 

Någon av oss får man alltid tag på.  

Bäver Carina 070-717 59 47 Rikard 070-896 43 05 

Spårare Kinna 072-242 36 17 Sara 070-484 75 01 

Upptäckare Åsa 070-460 06 73 Andras 070-997 58 67 

Äventyrare Nicke 070-342 93 70 Sussie 070-339 03 11 

  



Besök 
Föräldrar och andra släktingar är givetvis mycket välkomna att besöka oss under lägertiden. 

Några tips - dyk inte upp bara, utan kolla med en ledare först. Det går att boka in sig på 

Vässarös egna båtar för färd från Signö till Vässarö. Kanske krockar det med någon större 

aktivitet, kanske passar det perfekt!! Kom helst i slutet av lägret, besök brukar kunna trigga 

hemlängtan, då är det bäst att scouten har hunnit boa in sig och dessutom inte har så många 

dagar kvar. Ät gärna med oss men vi kan bara lova mat om vi vet i förväg att ni kommer, 

självkostnadspris dvs billigt och gott!! 

Uppackning 
Planera redan nu in för uppackning av gemensamt material. I år har vi kort om tid för 

torkning och ompackning av materialet från detta läger, då kåren åker på nästa läger efter 

bara några dagar. 

Uppackning sker direkt vid hemkomst tisdagen den 1 augusti kl 16. Vi packar upp och tar 

hand om tält, disk, köksutrustning m.m. Då träffas minst en förälder per scoutfamilj och vi 

gör detta tillsammans allesamman. 

 

Adress
Man kan skriva till scouten, vilket brukar 

vara mycket uppskattat. Tänk på att det 

kan ta en stund för breven att anlända. 

Namn och kår 

Vässarölägret 

742 96 Gräsö 

Färdklädsel 
Scoutdräkt: scoutskjorta och halsduk (om du har), viktigt att sy på bevismärken på vänster ärm 

Långbyxor (jeans) eller kortbyxor om det är varmt 

Matsaker, packas gärna i en tygpåse 

Jacka, fritidsskor och en liten dagryggsäck (att ha färdlunchen med på ditresan) 

Glöm inte ditt glada humör! 

Ev. Avanmälan 
Ev. avanmälan kan ske fram till den 30/6 då återbetalas 1000 kr av avgiften. Efter den 30/6 kan 

avanmälan endast ske mot läkarintyg eller motsvarande.  

Vi hörs igen när lägerbrev 3 kommer. 

 

Vi ses i sommar! 
Välkomna till ett härligt läger på Vässarö 

Sara, Åsa, Nicke, Rickard och Patricia 

 

Frågor besvaras av oss i lägerkommittén och du når oss på följande mejladress: 

knivsta2017vassaro@gmail.com 
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Packlista  
MÄRK dina saker väl! 
I Ryggsäcken 
Varm sovsäck (gärna med påslakan inuti) 

Liggunderlag / luftmadrass 

Nattdräkt (varm, t.ex. fleece) 

Regnkläder 

Gummistövlar 

Varm tröja 

Mössa och vantar 

Shorts 

Extra långbyxor 

Extra skjorta/tröja 

Extra T-shirts 

Extra strumpor/ raggsockor 

Underkläder för ombyte (1 per dag) 

Badkläder och badhandduk 

Keps eller solhatt 

Toalettsaker (tandborste, tandkräm etc) 

Myggstift 

Vattenflaska, gärna med hållare 

Tallrikar av plast (djup och flat) 

Bestick 

Kåsa eller mugg 

Diskhandduk 

Om du har  
Fickpengar till godis och vykort, pengar kan lätt tappas bort, så ta inte med för mycket. 

Sysaker 

Kniv med parerstång (knivbevis krävs!) 

Ficklampa med extra batteri 

Musikinstrument 

Lägerbålsfilt 

Gosedjur 

Adresser för ev vykort 


