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H Ö G T I D E R  2 0 1 8  -  H E L G L Ä G E R  

Tomten har i ett tillstånd av jul-eufori och utmattning efter julens alla åtaganden virrat 
bort sig i skogen. Nissarna är helt förtvivlade och behöver hjälp. Kanske finns det några 
ledtrådar till vart tomten tagit vägen i de andra högtiderna? Förbered er på att uppleva 
alla de bästa dagarna och träffa både påskharen och tomtenissarna och delta i sökandet 

efter tomten.

Start 
Upptäckare, Äventyrare och Utmanare: 
Samling vid Sandviksstugan klockan 19.00 fredagen den 
19e oktober. 

Spårare: 
Samling vid Sandviksstugan klockan 09.00 lördagen den 
20e oktober.  

Avslutning 
Cirka kl 15.00 på söndagen vid Sandviksstugan. 

Pris och betalning 
150 kronor betalas i ett kuvert märkt med namn till avdelningsledaren senast vid ankomst.   

Anmälan 
Anmälan görs till avdelningsledare senast måndag 8 oktober. 

Lägerkiosk 
Det kommer finnas en lägerkiosk med godis, snacks och dricka. Denna 
kommer att vara öppen på lördag och med en begränsning på hur 
mycket man får handla för. Vi önskar därför att scouten tar med maximalt 
40 kronor i fickpengar. Utöver detta kommer inte scouten ha 
användning för pengar under lägret. Tag heller inte med något eget 
godis! 
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Packning 
Det är viktigt att scouten själv har koll på sin packning, packa därför 
ryggsäcken tillsammans med scouten - annars blir det svårt att veta 
vad man har med sig. Skriv namn på alla saker som går! Fråga din 
ledare om du är osäker kring utrustningen! Spårare kommer sova 
inomhus, Upptäckare i tält och Äventyrare/Utmanare sover i 
vindskydd. 

För att få ut bästa möjliga upplevelse av lägret uppmanar vi alla scouter att lämna mobiltelefoner 
hemma. Det kommer finnas möjlighet att låna telefon om man vill ringa hem.  

OBSERVERA: Inga nötter får tas med på lägret 

Kontaktuppgifter under helgen 
Ledare kommer finnas tillgängliga på telefon hela helgen. Kontakta i första hand 
avdelningsledare. Annars finns följande ledare tillgängliga: 

Ebba  0736 927 148 
Olof  0709 959 899 
Josefine 0761 461 797 

Väl mött!
Lägerkommittén, lako@viksjo.ssf.scout.se
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