Lägerbrev 1
Sommaren 2020 är det dags för sommarläger på vackra Stensö i Kalmar.
Här med bjuder vi i lägerkommittén in er att delta i detta fantastiska läger.
Datum för lägret är 27/7-1/8, spårarna ansluter 29/7.

Lägerplatsen
Lägerplatsen för Vasalägret 2020 kommer vara ute på Stensö 2,5 km från centrala Kalmar.
1989 var det scoutläger på denna plats sist och var då Sveriges största scoutläger med
2500 svenska och utländska scouter.

Om Stensö
Stensö är ett av Kalmars mest välbesökta friluftsområden. På norra delen av Stensö finns
en campingplats, en större badplats och minigolfbanor.
Området har använts som betesmark under flera hundra år. När betet var mer omfattande
hade halvön en öppnare karaktär, med gles ekskog och torrängar med enbuskar. Numera är
större delen av Stensö täckt av ekskog med inslag av björk och asp.
Ute på udden restes ett minnesmonument
1933 över att Gustav Vasa landsteg på
Stensö 31 maj 1520.
År 1851 restes det första monumentet ute på
Stensö, men flyttades till stadsparken när
den invigdes år 1880.
Karta över Stensö finns på vasa2020.scout.se
Där finns även lite bilder över lägerängarna.

Program
Programdagarna planeras att bestå av att man antingen har aktiviteter en förmiddag eller
en eftermiddag varje dag. Under de tiderna man inte har aktivitet är det fritt att göra vad
man vill det planeras att finnas programboxar i programtältet att låna under dagarna.
Det kommer att finns aktiviteter för Spårare, Upptäckare och Äventyrare.
Programmet och stor del av lägertiden planeras att präglas av 1500-talet och Gustav Vasa.
Mer om programmet kommer i nästa lägerbrev.

Kostnad
Hel vecka (Upptäckare, Äventyrare och Ledare): 1300 kr
Halv vecka (Spårare): 900kr
Ledarbarn 2 år och uppåt (Som ej deltar i aktiviteter): 50kr per dag + 50 kr för lägertröja
Lägeravgiften är än så länge preliminär, så den kan komma att ändras längre fram.

Funktionärer
Så klart kommer det behövas funktionärer. Redan nu finns det möjlighet att anmäla sitt
intresse att vara med som funktionär.
Kostnaden för att vara funktionär kommer längre fram.
Intresseanmälan görs på vasa2020.scout.se

Intresseanmälan
Redan nu och senast 30/11–2019, vill vi att du med din scoutkår ska anmäla sitt intresse. Det
hjälper oss att få koll på vilka kårer som är intresserade att vara med, hur fördelningen av
scouterna ser ut på ett ungefär och så får vi en kontakt på varje kåren så att ni inte missar
någon information.
Intresseanmälan är inte bindande.
För att göra intresseanmälan gå till vasa2020.scout.se
Det är nu 646 intresseanmälda scouter från 7 olika distrikt i Sverige samt 122
intresseanmälda scouter från utlandet.

Lägerbrev 2
Nästa lägerbrev planeras skickas i december och kommer skickas till de som skickat in
intresseanmälan.

Surfa gärna in på vår hemsida, vasa2020.scout.se där all information kring lägret kommer
att finnas.
Följ oss också på Facebook och Instagram.
Frågor och funderingar kring lägret kan skickas till vasa2020@hotmail.com
Hoppas vi ses på Stensö nästa sommar!
Lägerkommittén Vasalägret 2020

