Senaste nytt om lägret
Till lägret kommer scouterna att åka SL buss.
Packningen kommer att gå separat och det är därför
viktigt att allt skall vara ordentligt packat och
fastspännt. Packningen kommer scouterna att få
tillbaka på Vässarö, glöm inte att allt ska vara
ordentligt märkt.
Resan är lång upp till Vässarö, om du behöver något,
packa det i en liten ryggsäck som du har med dig på
bussen.
Samling är på buss-stationen Tekniska Högskolan.
Bilen och släpet som ska ta packningen till lägret
kommer att stå på parkeringen, mitten av
Valhallavägen.
Samlingstiden är 9.30 på lördagen den 2 Augusti.
Utryckning blir på samma ställe, för miniorscouterna
kommer bussen dit kl.18.20 onsdagen den 6 Augusti.
Junior & patrullscouterna kommer på söndagen den 10
Augusti kl.18.20.

På Vässarö kommer det att vara Scouter från många
olika kårer och från andra länder, därför kommer vi att
vara noga med Scoutstilen, det vill säga: när man är
utanför våran by så har man scoutskjorta med vår
kårhalsduk på sig. Prata mer med era ledare.
På Vässarö finns en lägerbod där man förutom det
vanliga markasortimentet har Vässarötröjor och dylikt.
Att få brev när man är på läger är alltid trevligt.
Adressen till lägret är:
Vendelsö Scoutkår
Scoutens Namn
Scoutens avdelning
Vässarölägret
740 71 Öregrund
Telefon. Om någon behöver komma i kontakt med
lägerdeltagarna går det att ringa till lägret på
telefonnummer 0708-71 22 50, det går endast att lämna
ett kort meddelade som delges lägerdeltagaren så snart
denne är hemma i sin lägerby. Telefonautomater för
telekort finns. Telefon nr. till Vässarös expedition är
0173-370 22.

Lämplig dag att besöka lägret är på tisdagen den 5
Augusti. För att kunna komma på besök måste vi ha en
anmälan så vi kan beställa båt. Detta gör ni när ni
lämnar scouterna vid inryckningen. Buss (640) går från
Tekniska Högskola 10.05, från Ellan går båten 13.00,
kommer ni att åka bil så kan ni få en vägbeskrivning
när ni anmäler er. Båt tillbaka kommer att passa till
bussen som går 15.45 från Ellan. Båten kostar 57:-/
pers.

Vendelsö Scoutkårs
Sommarläger

Lägerchef kommer att vara John-Olof ”Jonna”
Blomkvist tel 776 18 84
Avanmälan gör du i förekommande fall snarast till
dina avdelningsledare, om du gör det kommer vi att
betala tillbaka det som vi inte redan har betalt till
Vässarö. Om du blir sjuk och kan visa läkarintyg
återbetalas hela avgiften förutom 100:-.
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