Nu är det dax!
Att anmäla sig till året scoutläger.
Vi kommer som ni redan vet att åka till
Vässarö i Stockholms norra skärgård.
Ute på Vässarö finns många häftiga
scoutupplevelser att pröva på och se.
Där finns det berömda trapperspåret,
hinderbanor, segelbåtar, kanoter, roliga
spår, bad, mysiga lägerbålskvällar och
mycket mer.
Vi vågar lova att du reser hem med
ryggsäcken full av fina minnen från denna
roliga och vackra plats.
Miniorscouter och juniorscouter får mat
från vårt centrala kök. Patrullscouterna
kommer att som vanligt att laga sin mat på
sina egna patrullspisar.
Miniorscouterna bor avdelningsvis med
sina ledare i kårens stora tält.
Juniorscouterna och patrullscouterna bor i
mindre tält patrullvis.

Lägertiden är för
Miniorscouter
Juniorscouter
Patrullscouter

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

Lägeravgiften är 650 kr för miniorscouterna, 1300
kr för junior- och 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 märket eller tröjan borde se ut, lämna
ett förslag till dina ledare.

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.

Definitivanmälan till
Vendelsö Scoutkårs
Sommarläger

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 / Jedo

776 4115
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