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Sista brevet inför…
Hansa 2017, Lovön
Från 1100-talet till 1600-talet var handeln livlig över Östersjön.
Handelsfartyg seglade över Östersjön med bl.a. järn, trävaror
och salt mellan Lübeck, Stockholm, Kalmar, Visby med flera
städer. Denna tid kallas Hansan. En spännande tid som vi ska
återuppleva

Vecka 31 2017 är det alltså dags för Blackebergsscouternas kårläger vid Sjövik på Lovön. Temat för
lägret är Hansan. Vi kommer upptäcka spännande saker, bygga storslagna underverk och lära känna
oupptäckta delar av vårt närområde.
Här nedan hittar du närmare information om vad som gäller just för din avdelning. Har du frågor
kontaktar du din ledare eller Lägerkommittén vars telefonnummer finns nedan.
Spårarscouter, d.v.s. Jollarna och Sjöbusarna
Samling för Spårarscouterna med ledare är söndagen den 30 juli kl 09.45 vid Islandstorget. Vi åker
sedan tunnelbana och buss till Lovön – så ta med SL-kort om du har. Ta med lunchmatsäck och fylld
vattenflaska. Ta också med packning enligt bifogad utrustningslista.
Hemkomst för Spårarscouter blir onsdagen den 2 augusti ca 16.30 till Islandstorget. Även hemresan
görs med buss och tunnelbana. Frågor? Kontakta Magnus Lindstedt 0705-858081 el
mange.lindstedt@telia.com (Sjöbusarna och Jollarna).
Upptäckarscouter, Skutorna
Samling för Upptäckarscouter med ledare är söndagen den 30 juli kl 09.30 på Warfvet. Vi seglar ut. Ta
med lunchmatsäck och fylld vattenflaska. Ta också med packning enligt bifogad utrustningslista.
Hemkomst för Upptäckarscouter blir torsdagen den 3 augusti ca 16.30 till Islandstorget. Hemresan
görs med buss och tunnelbana – så ta med SL-kort om du har. Frågor? Kontakta Emma Bergman 0793343635 el. emma.k.bergman@telia.com.
Äventyrarscouter och Utmanarscouter, dvs Kustfyrarna och Herbetz Yellon
Samling för scouter och ledare är söndagen den 30juli kl 09.45 vid Islandstorget. Vi åker tunnelbana
och buss till Lovön – så ta med SL-kort om du har. Ta med lunchmatsäck och fylld vattenflaska. Ta
också med packning enligt bifogad utrustningslista.
Hemkomst för Äventyrarscouter och Utmanarscouter blir lördagen den 5 augusti ca 17.00 till Warfvet.
Scouterna seglar hem under lördagen. Frågor? Kontakta Fanny Linnros 070-5398704 el.
fanny.linnros@gmail.com.

Utrustningslista
Du hittar en utrustningslista som bilaga till detta lägerbrev.
Hälsokort nödvändigt
Vi måste ha in ett hälsokort från alla lägerdeltagare. Du hittar också det som bilaga till detta lägerbrev.
Du som inte redan lämnat detta till Magnus tar med det ifyllt till lägret.
Kontakt - håll koll på hemsidan
Ett tips för föräldrar är att hålla koll på hemsidan www.blackeberg.nu före och under lägret . Officiellt
nummer till lägret är Magnus mobil 070-5858081
Om ditt barn längtar hem
Om ditt barn ringer och längtar hem – be alltid att få tala med en ledare också – så vi vet vad som
sagts! Vi vill hjälpa ditt barn att ha det bra och klara av att vara kvar på lägret även vid hemlängtan.
Transporthjälp
Vi vädjar om hjälp med transport av lägermateriel ut lördagen den 29 juli och hem torsdagen
eftermiddag/kväll den 3 augusti. Kontakta Per Westman på 070-6450162 eller per.westman@live.se
om du kan hjälpa till.
Vi ses snart! Hälsningar / Lägerkommittén Magnus, Per, Fanny, Ulrika, Janne, Emma
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