LÄGERBREV ”De 4 elementen” 14-16/8-15
Hej på er! Så här i sista rycket har vi fått de sista bitarna på plats
och hoppas ni kunnat ge er till tåls i dessa semestertider.
Boplatsen: Lägerplatsen Mela och ligger strax norr om Åby (se länk i mail). Vi
kommer bo i 2 ”lägerbyar” som ska heta Himmelsjorden och Eldhavet tillsammans
med ca 50 scouter från Kuddby (Vikbolandet) och St Drotten (Söderköping)
scoutkår. Totalt är vi ungefär 70 scouter på lägret + 20 vuxna/ledare
Sovplatsen: Vi sover i tält på en äng tillsammans med kårkompisar. Ha med ett
skönt liggunderlag och en sovsäck+kudde som du trivs med.
Badplatsen: Alldeles intill lägerplatsen finns en sjö där vi kan bada och paddla
Program: Varje dag kommer det finnas ordnade aktiviteter som man deltar i med
gott humör.
Inryckning: Drop-in sker mellan 16-19 på fredagen (då bommen är öppen). De
som vill samlas vid Slottet för gemensam avfärd kl 17:00
Avslut/Utryckning: Lägret avslutas 14:00 på söndagen (då bommen är öppen
mellan 13-15)
Packning: Vi rekommenderar att scouten är med och packar sin packning i
ryggsäck + en liten ”dagrygga” som kan vara bra att ha. En tygpåse m snörning
för kåsor, tallrik, bestick och torkduk är också bra. NAMNA allt m lappar eller
tusch!
Lägertelefon: 0708551868 (SMS:a så ringer vi upp…med reservation för
täckning och laddning;.)

Scouthälsningar
Hasse, Andreas och Pia

Personlig utrustningslista
4- E
Utrustning
(Packa i ryggsäck!!)
Sovsäck + kudde
Liggunderlag
Träningsoverall / pyjamas
Varm tröja
Långbyxor
T-shirt
Strumpor
Underkläder
Badkläder
Regnkläder
Stor (=tallrik) och lillkåsa, bestick, diskhandduk + packpåse
Toalettsaker (tandborste, tandkräm, flytande tvål etc)
Handduk frotte
Ficklampa
Mössa
Sittunderlag
Knoprep
Godis (utan papper)
Mobiltelefon/ annan elektronik
Kniv (om du har knivbeviset)
Kortlek, bok (om du vill)

Med ut

Lämnas hemma!!

Glöm inte gossedjuret!!!
Namna gärna ALLT!
Vi kommer att sova i tält. Tag med kläder efter väder.

Lämplig klädsel:
Slitstarka kläder + stövlar

Med hem

