
 
 
 
 
SAGA # 100 vänder sig till alla scouter upp till 11/12 års ålder från alla scoutförbund. Lägrets tema är 100 års 
jubileum för både scoutröreslen och Astrid Lindgren. Kliv in i sagornas värld. Lägret kommer också att bli ett 
Join- in-läger till Jingijamborin. Under lägret kommer du att få vara med att fira scouting 100 år som bland 
annat kommer att avslutas med ett dundrande disco. När du inte har programaktiviteter finns det möjlighet att 
bada, hitta på saker tillsammans med andra scouter, spela olika bollsporter, byta lägermärken, stå i lägerbodens 
kö med mera.  
  

Lägertiden är lördag den 16 till onsdagen den 20 juni 2007 
 
 

Det kommer att finns ett varierat utbud programaktiviteter att göra under lägret. Det finns både längre 

aktiviteter som presenteras här nedan Klättertorn och Pionjärspår erbjuds till all, de andra aktiviteterna är 
valbara. Det kommer också att finnas kortare aktiviteter och mötesplatser. Till detta kommer bland annat 
”Vimmerby marknad”, disco och lägerbål.   
 
 
Klättertorn Pionjärspår Sjö 
Klättra på något av våra två  Du vandrar tillsammans med en Här får du instruktioner och 
12 meter höga klättertorn guide och provar på spännande möjlighet att prova på kanoter 
och kanske träffar du på Karlsson broar och stegar. Visst kommer tänk om Pippis pappa dyker  
på taket. Du får instruktion av benen att darra högt uppe på  upp med sitt 
erfarna instruktörer som också apbron. Men Ronja och Birk sjörövarskepp 
svarar för att du kommer ner ser till att allt går bra. 
säkert och tryggt.                       
 
Hantverk Bakning Naturrum 
Prova på många olika hantverk. Baka bröd till din patrull eller  Titta på småkryp från 
Gjut ett eget Kopparbomärke i kanske till hela byn. Du får baka Koppartjärn. Lär dig om 
Tenn. Gör smycken och rep- i någon av våra vedeldade ugnar. djur, natur och miljö- 
arbeten. Tova ett ditt eget troll. Kanske Lotta från Bråkmakare- kunskap. 
Tälj en trägubbe med Emil. gatan vill ha en smakbit. 
 
 
 

 
Lägret kostar 1000 kr och för det får du resa, mat, lägerplats och delta i olika program, något hantverk som du 
gör själv för att ta med dig hem, lägermärken och minnen för livet.  
 
Din anmälan/anmälningsavgift på 200 kr måste vara hos kåren senast den 30 mars 2007 och inbetalning sker 
med bifogat inbetalningskort. 400 kr ska vara inbetalda senast 28 april och resterande 400 kr den 28 maj.   
 
Anmälningsavgiften återbetalas inte vid avanmälan. Om kåren måste avanmäla någon efter den 31 maj betalas 
ingen avgift tillbaka. Undantag är sjukdom, som ska kunna styrkas med läkarintyg eller andra speciella 
omständigheter. 

Du följer väl med ??!             Vendelsö Scoutkår                    


