Kära spårare!
Jag, Cecilia Eriksson av familjen Vasa, och min bror Erik tycker det ska bli så
roligt med läger! När vi fick höra att ni ska bo i tält på Stensö så blev vi
jätteglada! Eftersom ni bor så nära så vill vi bjuda in er till vårt fina slott. Här
ska ni få leka, spela och utmana er själva och varandra. Vår pappa Gustav är lite
sträng så ni måste lura er förbi slottets vakter när ni ska besöka oss. Erik säger
också att det är fullt med rövare, banditer och andra hemska saker utanför
slottets väggar. Så ni måste vara kluriga för att undvika att hamna i
fängelsehålorna eller i rövarnas kula.
Eftersom jag är en prinsessa så fixar jag gärna stora fester och då går det åt
mycket mat. Så på vägen hit måste ni jaga så vi får mat. Och när man lagar mat
så behöver man mycket salt. Och för att köpa det så behöver jag mycket pengar,
kanske ni scouter kan hjälpa mig att samla in så många mynt ni kan hitta när ni
ändå är här i krokarna? Kan inte ni scouter fundera på och ta reda på vad man
kan göra med salt? Kan ni inte också ta reda på vad man får jaga för vilt och
inte? Jag och Erik har hört att vår pappa slänger folk i fängelsehålorna för att
de har jagat. Och fängelsehålorna på Kalmar slott är djupa och mörka…
Vi ses till sommaren!

Cecilia och Erik

Hejsan alla upptäckarscouter!
Välkomna till sommarens läger på Stensö, Kalmar – Vasalägret 2020. Det kommer
att bli en spännande möjlighet för er att göra just det som er åldersgrupp har
fått sitt namn från. Att upptäcka saker. Ni kommer att göra upptäckter om den
tid då Gustav Vasa landsteg på Stensö år 1520 genom att lära er om hur
människorna levde då, både fattiga och rika.
Under veckan kommer vi att erbjuda uppdrag och utmaningar blandat med
gemenskap och flera nya kompisar. Som patrull kommer ni få en vecka
tillsammans och upptäcka att fler är bättre än en.
Ett tips från programgruppen inför sommaren kan vara att damma av
kunskaperna kring stormkök och eld. Detta är två områden som ni kommer att ha
nytta av till sommaren.
Under medeltiden var råvarorna till största delen de som fanns att få lokalt, som
t ex säd, fisk, kött, mejeriprodukter, rotfrukter, grönsaker. Den viktigaste
importvaran var saltet som kom från Lubeck. Det fanns handlare att köpa många
råvaror från. Den kanske viktigaste var bagaren. De fick inte sätta pris själva
utan dessa sattes av stadens råd några gånger per år. Andra viktiga handlare var
köttmånglaren, kryddkrämare, fiskarna, syltekonorna och bryggarna.
Fundera och forska gärna mer kring dessa olika handlare under våren.
Under vårens träffar kan ni med fördel prova på olika måltider på medeltidsvis.
Förslag från programgruppen är att ni provar att göra en rotfruktsgryta, lyxa
till det med en buljong och avsluta med en god frukt- eller bärkompott.
Er tillgivne Programgruppen

Var hälsad Äventyrare.
I sommar möts vi på Vasa-lägret, och våra hantverkare, riddare, jägare och
munkar, ser fram emot att träffa er. Det medeltida samhället brukar beskrivas
som ett ståndssamhälle, ett feodalt samhälle. Samhället är uppbyggt som en
pyramid där alla styrs av ett system av tjänster och gentjänster. Som
Äventyrare på sommarens läger kommer du att få träffa olika invånare från de
olika skikten i samhällspyramiden och lära dig om hur de levde och hur de
överlevde.
Till sommarens läger vill vi pryda vår stad med ett stort flaggspel och behöver
er hjälp till detta. Vi önskar att varje patrull som deltar på lägret gör en egen
stand hemma på sina scoutgårdar och tar med sig för att pryda vår stad med.
Vad är då ett standar frågar ni er kanske:
standar är en mindre fana, som är kvadratiska, omkring 50 x 50 cm, så vi vill att ni
skapar ett standar, där era favoritfärger får vara med, och där det finns symboler, och
målningar på som visar eran patrulls främsta förmågor, erfarenheter och kunskap. Kort
sagt gör ett standar som är ni! Enda begränsningen är att den ska vara 50x50cm.

Dags för utmaningar för Utmanare av ett annorlunda
slag.
Under sommarens läger har ni möjlighet att delta både som deltagare och som
funktionärer. När du inte hjälper till som funktionär finns fria aktiviteter som
du kan anmäla dig till. Exempel på aktiviteter är byggande, hajk och träning. Det
kommer också att finnas en hubb att tillbringa ledig tid i och en och annan
kvällsaktivitet.

