DAGS FÖR SOMMARLÄGER 2021!
Lägerbrev 2
Kul att just du ska med på årets scoutläger! Det kommer bli en tid av äventyr, tävling,
patrullgemenskap, sol och bad. Nu har också myndigheterna lättat på restriktionerna kring
lägerverksamhet, men vi följer ändå COVID-19 situationen noga.
Tid:

Måndagen den 26 juli till fredagen den 6 augusti 2021

Utresa:

Samling klockan 07:11 måndagen den 26 juli vid Tekniska Högskolan (Östra Station, vid
bussarna). Vi åker abonnerad buss som avgår 07:29.

Hemresa:

Hemkomst sker till Tekniska Högskolan (Östra Station), cirka klockan 19:00 den 6 augusti.

Kostnad:

Äventyrarscoutlägret kostar 3 300 kr i år. Lägret blev lite dyrare än tidigare år då vi åker i väg
till västkusten. Vår scoutkår sponsrar också årets sommarläger så vi har råd att hyra bussen. Om
inte allt redan är betalt ska det omdelbart göras till PlusGirokonto 15 19 84-2. Ifall ni har behov
av ekonomisk subvention så hör av er till ledarna så löser vi det, då vårt mål är att alla ska kunna
delta oavsett ekonomisk bakgrund och materiella tillgångar.

Avbokning:

Alla pengar tillbaka om avbokning sker innan 15/7, om avbokning sker innan bussen går betalas
allt förutom 700 kr tillbaka.

Lägeradress:

De där hemma kan skicka brev eller vykort till dig när du är på läger. Adressen är:

Kragenäs
<scoutens namn>
Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng
Myren 3
457 91 Tanumshede
Frågor:

Frågor som uppkommer innan lägret besvaras av:

Lärka, Lägerchef

070 – 342 52 41

larka@nordberg.se

Resan till Västkusten
Vi kommer att åka med abonnerad buss från Tekniska Högskolan till Kragenäs, som ligger
lite söder om Strömstad. Alla ska ha med sig matsäck för bussresan, dvs. lunch. Glöm inte
vatten också! Ta med 3 liter (PET-flaskor) vatten (flaskorna behöver inte vara fyllda) till
hajken också! Det är klokt att ha en mindre väska eller påse att ha på bussresan, då den stora
packningen kommer vara i bagageutrymmet under resan. Se lägerbrev 1 för utrustningslista.
Lägrets upplägg
Under äventyrarlägret som varar i 12 dagar är det mycket som kommer hända. Här kommer
en grov överblick på tiden på lägret:
Dag 1-3 Bygger vi upp våra patrullbyar
Dag 4-6 Går vi på hajk.
Dag 7 Tvättar vi en del kläder (allt blir svårt, men en del).
Dag 7-10 Fokus på tävlingar och lekfulla aktiviteter.
Dag 11-12 Rivning av allt vi har byggt upp.
Detta brukar innebära att den tuffa tiden på lägret är i början när vi bygger upp allt, då det blir
en hel del fysiskt arbete för att sedan gå på ”semester” från lägerängarna under hajken. När vi
kommer tillbaka från hajken brukar det kännas att vi kommer hem igen. Då har även våra
spisar som vi själva har murat torkat, så vi kan börja laga mat på dessa (vilket underlättar en
hel del). Det blir brukar genast bli lugnare tempo efter hajken då allt redan är byggt och fokus
ligger på att ha roliga och meningsfulla aktiviteter och njuta av lägerlivet. Innan vi åker hem
behöver vi vårda vårt material samt återställa lägerängarna till dess ursprungliga skick.
Mobiltelefoner under lägret
Vi ledare rekommenderar att alla mobiltelefoner lämnas hemma under lägret. Det finns många
tillfällen under vilka en mobiltelefon kan skadas eller försvinna och vi erbjuder varken
inomhusförvaring eller möjlighet till laddning.
Vi ledare har ansvaret för de scouter som är på lägret och behöver veta hur de mår så att vi
kan vara till stöd och hjälp om det händer något. Därför har vi några önskemål om kontakten
mellan föräldrar och scouter.
- Om din scout skulle ringa hem under lägret: Ring lägertelefonen och berätta att din scout
ringt och varför och be din scout att prata med oss ledare.
- Om du behöver komma i kontakt med din scout: Ring lägertelefonen. En ledare svarar eller
ringer upp inom kort och förmedlar kontakten.
- Om du undrar hur vi har det: Hör du inte av oss har vi det bra (som vanligt).
De som är patrulledare får om de önskar ha sin laddade mobiltelefon avstängd och nedpackad
(vattentätt är att föredra) förutom under hajken då telefonen får tas med som nödtelefon.
Vi kommer att samla eventuella mobiler i början av lägret.
På kårens Facebooksida www.facebook.com/gvb.nu/ kan det dyka upp en del bilder under
lägret och dessa kommer troligen att samlas på kårens hemsida efter lägret, www.gvb.nu
Scouthälsningar
Ledarna
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