Lägerbrev 1, mars 2014

Inbjudan till Vilda 2014
Blackebergs sjöscoutkårs sommarläger på Vässarö
Vilda är namnet på lägret för alla scouter i Sverige i början av augusti 2014. Det är ett läger som
kommer pågå på olika platser över hela Sverige
Sverige, samtidigt,, uppdelat i många mindre läger. Vi
kommer arrangera vårt Vilda på Vässarö tillsammans med några andra scoutkårer
scoutkårer.
Vi alla scouter i olika åldrar från Blackeberg kommer bygga vår egen lägerby där vi sover i tält och
lagar vår mat. På programmet står segling, bad, paddling och mycket mer.
Vildas lägeridé bygger på nyckelorden vilja, värme och virvel. Ord som ska inspirera till
handlingskraft, engagemang,, mångfald, gemenskap, friluftsliv, kreativitet och lite galenskap.
Lägertider
Spårare (Jollarna och Sjöbusarna)) måndag 4:e – torsdag 7:e augusti
Upptäckare (Skutorna) söndag 3:e augusti – torsdag 7 augusti
Utmanare och Äventyrare (Herbetz Yellon och Kustfyrarna) söndag 3:e augusti – lördag 9:e augusti
Lägerkostnad
Spårare: 1 300:Upptäckare: 1 600:Äventyr och Utmanare: 2 100:Ledare och föräldrar: 500:Föräldrahjälp
För att kunna genomföra lägret behöver vi också hjälp av föräldrar. Du kan följa med och fungera
som ledare under lägret.. Det är en härlig upplevelse! Du kan också hjälpa till med transport av
material till och från lägret. Du är så välkommen! Kontakta Magnus Lindstedt.
Mer information
Mer fakta om tider, packning och resan till och från lägret kommer senare till dem som har anmält
sig. Frågor? Kontakta gärna lägerplaneringsansvarig
planeringsansvarig Magnus Lindstedt
Lindstedt, mange.lindstedt@
@telia.com,
070-585 80 81 eller dina vanliga ledare. Under lägret kommer Fanny Linnros vara lägeransvarig.
Anmäl dig nu!
För att anmäla dig till lägret
ret betalar du in hela avgiften, enligt ovan, till plusgiro 50 14 65--9,
Blackebergs Sjöscoutkår senast den 115 april. Skriv ”läger” namn och födelseår.
Välkommen till ett helt fantastiskt sommarläger 
Vi ses i sommar!
Hälsningar från lägerkommittén
Magnus, Fanny, Ulrika, Emelie, Axel, Janne,
Jan
Jocke, Mia, Per, Emma

