
 VÄLKOMMEN TILL SOMMARENS KÅRLÄGER PÅ VÄSSARÖ 

Vässarö ligger i Stockholms ytterskärgård cirka 14 mil NNO om Stockholm mitt emellan 

Grisslehamn och Öregrund. Eftersom Vässarö ligger ute i Stockholms skärgård vill vi uppmana 

att alla bör vaccinera sig mot TBE. 

LÄGERTID  

Lägertiden är lördag 27 juli – lördag 3 augusti. Alla scou-

ter är välkomna men familjescouter och spårarscouter be-

höver ha en förälder/vuxen med sig som är ansvariga för 

dem. 

ANMÄLAN/BETALNING 

Anmälan till lägret är öppen och pågår fram till den 21 

april. Delbetalning av lägeravgiften på 1300 kr ska vara 

inbetalt samtidigt som anmälan. Resterande belopp be-

talas in efter sammanräkning av de gemensamma aktivi-

teterna, mer info kommer i nästa lägerbrev. Anmälan 

sker via kårens hemsida: www.sanktolof.org 

 KOSTNAD 

Lägeravgiften är 1800 kr och inkluderar lägeravgift, buss 

t o r Tunby scoutgård, båtresa och lägermärke.  

Kåren jobbar för att sänka lägeravgiften tillsammans mer 

er. Gemensamma aktiviteter såsom gemensam majblom-

meförsäljning, fikaförsäljning S:t Georg och insamling av 

pant på Rönnby. Alla behöver boka in sig på en eller 

helst flera aktiviteter. 

SÄNKA LÄGERKOSTNAD 

Gemensamma aktiviteter  

För att skapa gemenskap och 

sänkta lägeravgiften kommer vi 

att jobba med flera aktiviteter. 

Du bokar ditt deltagande på 

hemsidan när du gör din an-

mälan. 

• Sälja majblommor gemen-

samt vid ett tillfälle, lördag 

13 april mellan kl 10-14. 

Varje barn inkl föräldrar 

står 1-2 timmar. 

• Samla in pant på Rönnby, 

sker vid två tillfällen 

1. Lämna ut lappar i brevlådor 

söndag 14 april (6 familjer 

behövs) 

2. Samla in panten 1 maj kl 

17– ca 20 (ca 20 familjer 

behövs, lämpligt för även-

tyrare och utmanare ink 

föräldrar) 

Lägermeddelande 1 

FRÅGOR 

Frågor om anmälan och kårens deltagande på somma-

rens kårläger mailas till: 

linda.wadman@sanktolof.org, bea.sundman@sanktolof.org 

georg. kammerer@sanktolof.org 

På hemsida publiceras all information som gäller sommarens läger: 

https://stolof.scout.se/kalender/karlager-pa-vassaro/  

 

S:t Olof 
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