Nu är det snart sommar och dags för läger.

Lägertiden är för

I år är det 90 år sedan det första scoutlägret
ägde rum,
Då, 1907 var det Robert Baden-Powel och 20
pojkar som åkte till en ö som heter Brownsea
Island, för att pröva på scouting.

Lägeravgiften är nu satt till 650 kr för

I år, 1997 är det hela Vendelsö scoutkår som
åker till scoutön Vässarö för att pröva på en
massa häftiga scoutaktiviteter.
Vässarö är en spännande lägerplats i
Stockholms norra skärgård, som har många
roliga spår och program.
Där finns blandannat linbanor, trapperspår ,
segelbåtar och framför allt många nya
scoutkamrater.
På Vässarö kommer även andra scoutkårer att
ha läger under samma tid.
Vi hoppas att även du vill följa med
väl mött på lägret

Miniorscouter
Juniorscouter
Patrullscouterna

2-6 Augusti
2-10 Augusti
2-10 Augusti

miniorscouterna, 1300 kr för junior- och
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. Vi vill ha hjälp av er, med hur den
ska se ut, rita eller skissa ett förslag och lämna till dina
ledare.
------------------------------------

Preliminäranmälan till Vässarö 1997
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 20 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 till
Vendelsö Scoutkårs
Sommarläger

Preliminäranmälan vill vi ha tillbaka senast den 20 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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