
   

   
 

  Hedenhös 2017 

 

Tiden flyger iväg och snart står det inte på förrän det är dags för sommarens stora scoutäventyr, 

sommarlägret! I år kommer temat för lägret vara Hedenhös. Det kommer bli massor av spännande 

och roliga aktiviteter med stenålderstema. Vi kommer att få prova på hur det var att leva på 

stenåldern. Hur smakade det? Vad gjorde man egentligen om dagarna? Hur gjorde man upp eld?    

Nedan följer lite blandad information inför lägret, bland annat tider att passa, vad ni ska och inte ska 

ha med er och hur ni kan komma i kontakt med oss på lägret. 

Anmälan 
Men först och främst. För er som inte hunnit anmäla er: Gör det på nätet senast 31:a mars. 

http://viksjo.scout.se/lageranmalan/  

Inbetalning av lägeravgiften sker i anslutning till anmälan, senast 31:a mars,   

till PlusGiro 44 25 99-7, ange Hedenhös, scoutens namn och avdelning. 

Kostnaden för lägret är: 

• Scouter                                  1 200:- 

• Ledare/Funktionärer              200:-     

Hälsodeklaration 

Kom ihåg att fylla i och lämna in hälsodeklarationen till avdelningsledaren senast 14:e maj. Den finns 

att hämta på http://viksjo.scout.se/files/2014/03/Hälsodeklaration_2014.docx. 

Resa 

I år kommer vi åka till Brittmässängarna vid sjön Båvens strand, nära Sparreholm i Sörmland. 

Transport till och från lägret sker som tidigare meddelat med gemensam buss. Detta betyder att 

scouterna lämnas och hämtas vid Fjällvik. 

Avresa 

Lördag den 3:e juni samlas vi vid Fjällvik klockan 8:15. 

Hemresa 

Tisdag 6:e juni. Vi räknar med att vara tillbaka vid Fjällvik c:a klockan 15:00. 

http://viksjo.scout.se/lageranmalan/


   

   
 

Packning 

Det är viktigt att scouten själv kan bära sin packning, eftersom det är en bit att gå när vi kommer 

fram till Brittmäss. Därför rekommenderar vi en ordentlig ryggsäck. Låt även scouten vara med och 

packa sin ryggsäck så hen vet vad saker finns. Se bifogad packningslista. 

Kontaktuppgifter 

För att nå oss nu eller under lägret går det bra att ringa:  

Mikael Ulander  lägerkommité & spårarledare  072-300 42 95 
Lena Ekström   lägerkommité & spårarledare  070-247 67 42 

Kerstin Söderberg lägerkommité & upptäckarledare  070-422 61 13 

Rolf Strandin   köksansvarig    076-104 25 75 

Frågor & funderingar 

Eventuella frågor ställs till lako@viksjo.ssf.scout.se. 

Med scouthälsningar, 

Lägerkommittén (LÄKO) 
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