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Nu har de grekiska gudarna beskyddat den gyllene lyktan mot Hades i flera månader i väntan på er 

scouter. Snart är det dags att möta upp dem på lägret Hellas. Här kommer mer information till dig 

som är anmäld. 

Tider och platser 

Vi samlas söndagen den 1 juli kl 13.00 vid scoutlokalen Fjällvik på Ekollongränd 2 i Viksjö. Därifrån 

åker ledare och scouter gemensamt hyrd buss till lägerplatsen. Det är då förutsatt att scouten redan 

har ätit lunch. 

Onsdagen den 4 juli kl 14 är lägret slut för spårarna. Hemtransport ordnas av föräldrarna. Anordna 

gärna samåkning inom avdelningarna för att minska miljöpåverkan. Vägbeskrivning finns i förra 

lägerbrevet som finns på hemsidan.  

Lördagen den 7 juli är lägret slut för resten av scouterna. Vi kommer åka hyrd buss gemensamt 

tillbaka till scoutlokalen Fjällvik. Vi beräknar att vara tillbaka ca kl 14. Vi vill gärna ha hjälp av föräldrar 

när vi kommer hem att packa ur lastbilen. Eventuellt kommer den till Fjällvik före bussen så var gärna 

där en stund innan kl 14, beredda att hugga i. 

Packlista 

 Ryggsäck 

 Sovsäck 

 Liggunderlag 

 Pyjamas  

 Hygienartiklar 

(tandborste, 

tandkräm, tvål, 

solkräm) 

 Badhandduk 

 Myggmedel 

 Matsaker i en påse 

(kåsa, djup tallrik, 

kniv, gaffel, sked) 

 Diskhandduk 

 Jacka 

 Byxor 

 Tröja 

 Varm tröja, ylle eller 

fleece 

 Scoutskjorta med 

halsduk och sölja 

 Kalsonger/trosor 

 Strumpor och 

varma sockar 

 Vantar och mössa 

 Regnkläder som tål 

ösregn 

 Stövlar och skor 

efter väder 

 Vattenflaska 

 Ficklampa eller 

pannlampa med nya 

batterier  

 Sittunderlag 

 

 Ta med om du vill: 

 Kamera 

 Liten kudde 

 Gosedjur 

 En bok eller tidning 

 Pengar, max 100 kr 

för halva veckan 

och 150 kr för hela 

då det kommer 

finnas en gräns för 

hur mycket som får 

handlas i kiosken 

per dag. 

 

Det är en fördel om scouterna packar själva så att de hittar bland sina saker. Ryggsäck är att 

föredra – det är lättare att bära. Märk så mycket det går med namn. 

Vid frågor om lägret kontakta avdelningsledare i första hand eller lägerkommitén på 

lako@viksjo.ssf.scout.se eller 0736927148. Om ni vill ha kontakt med scouterna under 

lägerveckan kontakta då i första hand avdelningsledare. Lägerkomittén finns tillgängliga på 

nummer 0736927148 (Ebba) och 0738020639 (Christoffer) under hela lägret. Om ni vill posta 

något till lägret är postadressen: Viksjö scoutkår, c/o Ek, Björnkärr, 64034, Sparreholm 

Hälsningar Lägerkommitén 
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