NÄR

FJÄRRAN

Nu är sommaren här och sommarlovet har redan börjat! Det är inte många dagar kvar tills Scoutkåren
Åfararnas scoutläger NÄR O FJÄRRAN 2011 drar igång på Kimitoön och självklart är DU är anmäld dit! Tyvärr
har det gått så att PnKB inte fick ihop tillräckligt med deltagare och har dragit sig ut, därför har lägret nu blivit
ett kårläger. Här kommer lite mera info om lägret.
LÄGERTID
Vargungar: 4-7.8.2011 (to-sö)
Äventyrsscouter: 1-7.8.2011 (må-sö)
Spejarscouter: 1-7.8.2011 (må-sö)
Explorerscouter: 1-7.8.2011 (må-sö)
LÄGEROMRÅDET
Lägret ordnas på lägerområdet Misskärr på Kimitoön. Adressen (om någon där hemma vill kolla upp var vi
finns) är Fagernäsvägen 88, Kimitoön (Västanfjärd). WGS 84: N 60° 2.869', E 22° 36.570'
AVFÄRD FÖR VARGUNGAR
Samling vid Sibbo gymnasiums parkeringsplats torsdagen den 4.8 kl 7:45, avfärd kl 8:00.
AVFÄRD FÖR ÄVENTYRSSCOUTER OCH SPEJARE (och explorers om någon åker buss)
Samling vid Sibbo gymnasiums parkeringsplats måndagen den 1.8 kl 7:45, avfärd kl 8:00.
HEMFÄRD
Hemfärden sker med gemensam buss. Alla scouter beräknas vara tillbaka i Sibbo på gymnasiets
parkeringsplats söndagen den 7.8 ca kl 17:00. Vi har ingen besöksdag på lägret den här gången.
PRIS
Vargungar: 50€ + 25€ transportkostnader = 75€
Äventyrs- och spejarscouter: 90€ + 25€ transportkostnader = 115€
Explorerscouter: 70€ (ingen transportkostnad eftersom de åker med ledarnas bilar till lägret + fungerar som
ledare under lägret)
Lägeravgiften är beroende på vilken åldersgrupp scouten hör till och betalas in med medföljande faktura
senast den 10.7.2011.
ÖVRIGT
På lägret kommer det finnas en kantin som säljer ekologiskt och ”vanligt” godis. Ta med lite fickpengar ifall du
vill köpa någonting därifrån.
KONTAKT
Ifall föräldrarna eller andra har frågor går det bra att kontakta lägerchef Annika ”Nickan” Skogster 040 –
5129 350 (OBS! inte samma nummer som i lägerbrev 1, uppdatera numret om ni sparat det!) eller
annika.skogster@kolumbus.fi före och under lägret. Andra ledare som finns på plats lägret är Staffan Mickos
050 – 491 6116, Nina Mellin 040 – 551 4808 och Marina Forsström 050 – 527 9701.
Ha en riktigt trevlig sommar tills vi ses!

Hälsningar lägerledningen

UTRUSTNINGSLISTA
Ryggsäck eller väska (helst allt packat i EN, scouterna måste bära sin utrustning en bra bit från bussen!)
Regnskydd till ryggsäcken/väskan (t.ex. stor sopsäck)
Scoutblus (OBS! skriv namn i den!)
Scouthalsduk (OBS! skriv namn i den!)
Vattenflaska!!! fyll den och ta med den IN I BUSSEN!
Sovsäck
Liggunderlag
Dyna/dynvar (som man fyller med tröja), mjukisdjur om du vill
Sittunderlag
Regnkläder (jacka och byxor, inte engångs-)
Gummistövlar (kolla att de är passliga!)
Bekväma tossor /vandringsskor
Ev. sandaler (inte flip-flops!)
Varm tröja eller fleece
Vindtät jacka
Yllesockor (bra i stövlar eller att sova med om man är frusen)
Strumpor
Underkläder
T-skjortor
Collegeblus/munkjacka (väldigt bra med huva om det finns myggor!)
Bekväma långbyxor/verrarbyxor (gärna åtminstone två par)
Shorts (eventuellt flera par)
Handduk + några bykknipor att hänga upp den med
Simdräkt
Pyjamas eller något bekvämt att sova i (inte nattlinne, opraktiskt i sovsäck)
Toalettsaker i necessär (tandborste, -kräm, tvål/shampo, hårborste/kam, liten handduk)
Matkärl (mugg, djup tallrik, bestick) i en tygpåse/tygkass/jumppapåse, liten kökshandduk om du vill
Myggmedel
Solkräm, läppomada, näsdukar
Personliga mediciner, eventuellt salva/kräm för myggbett (t.ex. Etono som fås från apoteket är bra)
Lippis eller solhatt
Fick- /pannlampa, reservbatterier
Anteckningsmaterial, eventuellt en liten ryggsäck att ha med på patrullrådd/spårning
Småpengar för handlande i lägerkantinen
OM DU HAR OCH VILL TA MED
Flytväst
Kamera, packa vattentätt, t.ex. Minigrip
Kompass
Scoutsångboken
Något instrument, spelkort
Äventyrsscout och äldre: lägerbålsponchon
ENDAST ÄVENTYRSSCOUTER OCH ÄLDRE
Puukko
Ta inte med dej:
Mobiltelefon (om du tar, håll den avstängd och vattentätt packad, ingen möjlighet att ladda den), mp3spelare eller andra elektroniska mojänger
OBS! Märk ALLT! Det är otroligt vilket kaos små scouter kan få till stånd i ett tält, så saker hamnar ofta i fel
väska vid hemfärd! Lättare att hitta rätt ägare om kläderna/sakerna är märkta. 

