
Tidsresan 2022 Vårläger
Drottningstadens scoutkår

Lägerbrev 2
I år är vi taggade på att kunna ha riktigt vårläger
igen! Det blir en tidsresa på Hörrs Nygård
tillsammans med sådär 1000 andra scouter!
Drottningstaden kommer att bo tillsammans i en
egen by omgiven av de andra kårernas lägerbyar. Vi
kommer att sova i tält och laga vår egen mat över
öppen eld. Om man behöver så kan man låna
utrustning, scoutkåren har bland annat sovsäckar
och matsaker att låna ut.
Åk till stenålder och slå eld med flinta eller ta er till
framtiden och upplev lägret i den virtuella världen
kanske en mellanlandning i tidigt 1900-tal när
scouting började eller på 50 -talet när far- och
morföräldrar var unga osv. Tidsmaskinen är

fantastisk och kan fixa de mesta.

Datum: 26 - 29 maj 2022 (spårare 27-29 maj)
Samling 10.00 på Hörrs Nygård den 26/5.

Spårarna (åk 2-3) samlas 11.00 27/5 och åker hem 14.00. på söndagen den 29/5.

Lägret slutar 14.00 söndagen den 29/5.

Plats: Hörrs Nygård

Samåkningsdokument för er som kör bil eller vill åka i någons bil: samåkning vårläger
Mer information finns på kårens hemsida: https://varlager.drottningstaden.se (här hittar du också
länken till samåkningsdokumentet).

Förslag på packlista finns på hemsidan: drottningstaden.se > För scouter > packlistor > läger.
Behöver du låna utrustning så hör av dig till din avdelningsledare.

På lägret kommer det finnas en kiosk vi rekommenderar max 30kr per dag. Det kan betalas med
swish eller kontant.

Vägbeskrivning: Ta skåneexpressen 5 till väg 11 vid Anklamkorset, därefter är det en promenad på
ca 1,3 km.Till lägerområdet kan man också ta sig med bil till Sjöbo och därefter kör man vidare på
väg 11, (mot Simrishamn). Vid Anklam viker man av mot Vanstad, efter 1,3 km ser man skylten
”Hörrs Nygård” och då svänger man in på grusvägen och följer denna 150 m.

Om ni har några frågor kan ni mejla lager@drottningstaden.se

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eNxiguTwKy1hJw-beEaPXAZGA-nvclBFltLr9qPMYaw/edit?usp=sharing
https://varlager.drottningstaden.se
mailto:lager@drottningstaden.se

