Jorden runt på 8 dagar ?
Har du träffat Amerikas vilda indianer och provat på deras
uppfinningsrikedom med naturens enkla medel ?
Eller har du varit tillsammans med Robinsson på hans öde ö?
Skulle du vilja prova på hantverk på Afrikanskt vis, såsom
små träsmycken, träskulpturer mm.
I Indiens djungler kan du stöta på stora elefanter men även
små röda grodor och alla djur där emellan.
Har du prövat att paddla runt bland isflaken som
eskimåerna, eller lekt i vattnet som pingvinerna gör ?
Har du varit i Frankrike och provat på deras gourmé mat,
kanske det, men har du provat att trampa vin ?
Har du klättrat i Alpernas berg och åkt linbana utför dess
stup förr ?
Har du varit ute och jagat bland studsande kängurur i den
stekande solen tidigare ?
Mycket av detta hoppas vi att ni får prova på det ena eller
andra sättet under sommarens läger.

Därför hoppas vi att även du kommer,
väl mött på lägret.

Lägret ORNÖ 1996 kommer att vara på vår egen

lägerplats, Mörby gård på Ornö. Där ska vi med våra fyra
minior, två junior och två patrullscoutavdelningar ha läger i
år.

Lägertiden är för

Miniorscouter
Juniorscouter
Patrullscouterna

9 Juni till 12 Juni
9 Juni till 16 Juni
8 Juni till 16 Juni

Lägeravgiften är nu satt till 550 kr för miniorscouterna,

1100 kr för juniorscouterna och 1200 kr för patrullscouterna.
Minioravgiften kan betalas i två delar och junior och
patrullavgiften kan betalas i tre delar.
Första inbetalningen är en definitivanmälan, till de får alla
scouterna färdiga inbetalnings kort med nästa
lägerinformation som kommer i Mars.

Lägertröja kommer du att kunna beställa när du

definitivanmäler dej, det är en T-Shirt med lägertryck på och
kostar 75 kr.
----------------------------------------

Preliminäranmälan till Ornö 1996
Jag heter :...............................................................

Jag går på avdelning :.............................................
Ja, jag ska följa med på sommarens läger.
Jag tror att jag följer med .
Nej jag kan nog inte följa med.
Åter till avdelningsledarna senast den 22 Februari, vecka 8.

Att sova i tält: Miniorscouterna kommer att bo

avdelningsvis med sina ledare i kårens stora tält. junior och
patrullscouterna bor i varsin lägerby i mindre tält patrullvis.
Patrullscouterna kommer även att laga sin mat patrullvis
medan minior och juniorscouterna kommer att få färdiglagad
mat från vårt centrala kök.

Höjdpunkten på ett scoutår brukar vara sommarens

scoutläger där man får visa och prova på både det som man
har lärt sig under scoutåren och även många nya saker och det
brukar vara mycket skoj med alla scoutkompisarna, det ska
inte vara några problem för någon att deltaga på ett
scoutläger, aktiviteterna är anpassade efter deltagarnas
förmåga. Om ni undrar eller vill göra oss uppmärksamma på
något speciellt så ta redan nu kontakt med respektive
avdelningsledare.

Preliminäranmälan vill vi ha tillbaka senast den 22

Februari för att vi ska kunna fortsätta vår planering med
ungefär rätt antal deltagare.

Med Scout Hälsning
Ledarna i Vendelsö Scoutkår / Jedo

776 4115
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