
Jorden runt på 8 dagar 
 

Lägret Jorden runt på 8 dagar 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  9 Juni till 12 Juni 
Juniorscouter  9 Juni till 16 Juni 
Patrullscouterna 8 Juni till 16 Juni 

 
Lägeravgiften är 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. 
Denna första inbetalningen är en 
definitivanmälan, alla scouter får färdiga 
inbetalningskort som ska vara inbetalda innan 
den 31 Mars. Resterande inbetalningskort 
kommer till de som anmält sig i nästa 
lägerinformation. 

 
 
 
Inryckningstider och resor till lägret får vi 
återkomma till i kommande lägerinformationer. 
 
Lägertröja beställer du på inbetalningskortet, 
det är en T-Shirt med lägertryck på och kostar 
75 kr. Glöm inte att ringa in rätt storlek på 
inbetalningskortet. Ett lägermärke kommer att 
finnas och ingår i lägeravgiften, har du ett bra 
förslag på hur det skulle kunna se ut, läs för 
mera information i stocken. 
 
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 kontakt 
med respektive avdelningsledare. 
 
Definitivanmälan vill vi att betalas innan den 
31 Mars. Även hälsokortet som du fyller i 
tillsammans med dina föräldrar, vill vi att du 
lämnar till dina avdelningsledare innan den    
31 Mars. Uppgifterna i hälsokortet är 
konfidentiella och kommer att hanteras därefter. 
 
Avanmälan gör du i förekommande fall 
snarast till dina avdelningsledare. 
 
 

Med Scout Hälsning 

Ledarna i Vendelsö Scoutkår / Michael Jedo 
�

 776 4115 
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