
 

 

Lägerbrev 2 
 

Då börjar vi närma oss årets slut och snart är det dags för ett nytt scoutår med massa roliga 

aktiviteter, och Vasalägret 2023.  

Detta lägerbrev innehåller info om lägerplatsen, intresseanmälan för scoutkårer, och lite info för 

funktionärer. 

 

 

 

Lägerplatsen 
Lägerplatsen för Vasalägret 2023 kommer vara Ljungnäs, 

23 km norr om Kalmar. 

Det är samma plats som det tidigare regionslägret 

Legend 2018. 

 

 

Intresseanmälan 
I skrivande stund har det kommit in intresseanmälan från 53 scoutkårer och vi är uppe i 1933 

scouter. Det är scoutkårer från 14 olika distrikt inom Scouterna och NSF. Även scoutkårer från 

Danmark och Storbritannien har visat intresse att delta. Superkul, tycker vi i LÄKO. 

 

På vasa2023.scout.se finns en karta ifall ni är nyfikna på varifrån alla scoutkårer kommer, och vilket 

distrikt de tillhör. 

Syns inte er scoutkår på kartan så finns det möjlighet att göra en intresseanmälan på 

vasa2023.scout.se fram till 31/1 2023. 

 

 

 

https://vasa2023.scout.se/


Program 

Programgruppen är i full gång med planeringen av lägrets program. 

Temat för programmet kommer kretsa kring Gustav Vasa och Sverige på 1500-talet. 

 

Anmälan för funktionärer är öppen 
Självklart kommer vi behöva funktionärer för att kunna ta emot alla dessa scouter som vill ha en 

fantastisk vecka på Ljungnäs. 

 

Funktionärer betalar en avgift för att täcka upp matkostnaden, 100 kr per lägerdag. 

Är man med på för-förläger, förläger, och/eller efterläger reduceras kostnaden enligt tabellen 

nedan. 

Även Utmanare har möjlighet att reducera sin avgift genom att vara med på för- och/eller 

efterläger. 

 

 

 

 

Funktionärsavgiften för alla 7 lägerdagar är alltså 700 kr, och du kan få upp till 700 kr i rabatt om du 

är med på alla dagar på för-förläger, förläger, och efterläger (8x50 kr plus 3x100 kr). 

Anmälan för funktionär görs på vasa2023.scout.se/funk. 

Utmanare som ska åka som deltagare och vill vara med på för- och/eller efterläger ska också skicka in 

en anmälan som funktionär. 

 

Mer information  

Har ni missat lägerbrev 1 så finns det att läsa på vasa2023.scout.se. 

På hemsidan samlas all information som skickas ut till scoutkårerna. 

Nästa lägerbrev planeras att komma ut i månadsskiften januari/februari och kommer skickas till de 

scoutkårer som gjort en intresseanmälan. Lägerbrev 3 kommer innehålla definitvianmälan för 

scoutkårer och lite annan praktisk information kring Vasalägret. 

Glöm inte att även följa oss på Facebook och Instagram.  

 

 

 

Vid frågor går det bra att mejla info@vasa2023.se. 

 

Hoppas vi ses på Ljungnäs till sommaren. 

Lägerkommittén Vasalägret 2023 

 

För-förläger 22/7 – 25/7 50 kr/dag 

Förläger 26/7 – 29/7 50 kr/dag 

Efterläger 6/8 - 8/8 100 kr/dag 

https://vasa2023.scout.se/funk
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