Lägerbrev 2
Hej! Sommarens läger, Mysteriet, på Vässarö närmar
sig med stormsteg, och det är dags att berätta om lägrets detaljer.
Vi är ca: 130 Mälarscouter som ska med på lägret. Totalt kommer vi att vara c:a 1000 scouter på
lägret!

Spårare – Minior
Vi kommer att åka abonnerad buss från Ängbyplan (Vultejusvägen/Tegnebyvägen) till Ellan på Singö
varifrån vi åker båt till Vässarö. Bussresan tar ca 2,5 timmar och båtresan ca 40 minuter, därefter en
kortare promenad med packning. Eftersom vi åker som scouter åker vi naturligtvis i scoutskjorta och
halsduk. Det är bra att under bussresan ha med sig något att äta och en vattenflaska att dricka ur,
samt ha regnkläder lättillgängliga om det skulle bli dåligt väder på båtresan över till Vässarö.
 Vi samlas vid Ängbyplan (Vultejusvägen/Tegnebyvägen) tisdag 11/8 kl. 08:30
 Vi är hemma igen vid Ängbyplan (Vultejusvägen/Tegnebyvägen) fredag 14/8 kl. 16-17 (se
webbsidan för uppdaterad information)
Reseledare: Kjerstin Skoglund, 0709427950

Upptäckare - Junior
Vi kommer att åka abonnerad buss från Ängbyplan (Vultejusvägen/Tegnebyvägen) till Ellan på Singö
varifrån vi åker båt till Vässarö. Bussresan tar ca 2,5 timmar och båtresan ca 40 minuter, därefter en
kortare promenad med packning. Eftersom vi åker som scouter åker vi naturligtvis i scoutskjorta och
halsduk. Det är bra att under bussresan ha med sig något att äta och en vattenflaska att dricka ur,
samt ha regnkläder lättillgängliga om det skulle bli dåligt väder på båtresan över till Vässarö.
 Vi samlas vid Ängbyplan (Vultejusvägen/Tegnebyvägen) söndag 9/8 kl. 08:30
 Vi är hemma igen vid Ängbyplan (Vultejusvägen/Tegnebyvägen) fredag 14/8 kl. 16-17 (se
webbsidan för uppdaterad information)
Reseledare: Dan Kjellin, 0739641612

Äventyrare – Patrullscout
och Utmanare - Senior
För Äventyrare och Utmanare börjar lägret med varsin Hajk på tre dagar. Dela därför din packning i
2 delar – en hajkpackning i din vanliga stora lägerryggsäck med utrymme för gemensam
hajkutrustning som du kommer få vid Karsvik – och resten av din lägerpackning i en ryggsäck/bag som
du lämnar i Karsvik och återfår när du kommer till lägerområdet! Lägerpackningen skall vara tydligt
märkt med Namn och avdelning och tåla transport och väder. All packning skall kunna bäras på
hemresan med buss.

 Vi samlas vid Karsvik torsdag 6/8 kl. 06:00 (obs tiden!). För resan behövs SL-remsa med minst
4 klipp.
 Vi kommer att åka abonnerad buss hem från Vässarö. Vi är hemma igen vid Ängbyplan
(Vultejusvägen/Tegnebyvägen) lördag 15/8 kl. kl. 16-17 (se webbsidan för uppdaterad
information)
Reseledare: Jakob Ekelöw, 0703466127

Utrustning
En utrustningslista skickas med i detta utskick och finns också på www.malarscouterna.se

Fickpengar
Det kommer att finnas möjlighet att köpa godis, dricka, vykort, tröjor m.m. i lägrets kiosk. Vi
rekommenderar max 30 kr per dag. En del scouter köper en Vässarö t-shirt eller tröja . Följande
modeller finns: T-shirt (grå, blå, röd, vit) 95:- , Tenniströja (blå) 150:- och Collegetröja (blå) 225:- I
vuxenstorlekar finns också Bussarong (blå) 225:- och Hood tröja 250:-

Lägeradress
”Scoutens namn”, Mälarscouterna, Vässarölägret, 740 71 Öregrund
eller e-post till: mysteriet@malarscouterna.se Scoutens namn måste anges.

Telefon
Det finns telefonautomater för telefonkort på ön. Kort kan köpas i lägerboden på ön eller tas med
hemifrån. Då mobiltelefonerna ofta skapar hemlängtan och är ömtåliga ber vi er lämna dessa hemma.
Ledarna kan vid behov låna ut sina egna mobiler.
Om ni har något brådskande ärende går det bra att ringa till avdelningsledarnas mobiler eller till
Lagge Gabrielsson 0704588452 eller Jakob Ekelöw 0703466127.
Direkt till Vässarö 0173-37022 (bör man inte ringa utom i verkliga nödfall).

Internet
De som är hemma kommer kunna följa lägret på www.malarscouterna.se
Vi kommer visa bilder, och texter, dag för dag vad som händer!
Mer information om Vässarö och sommarens läger finns att läsa på www.vassaro.nu och
www.mysteriet.nu

Frågor
Om ni har några frågor inför och under lägret kan ni kontakta:
Jakob Ekelöw, 0703466127 eller jakob.ekelow@gmail.com
Lars-Göran Gabrielsson, 0704588452 eller lagges@gmail.com

Med vänliga hälsningar,
Lägergruppen, Mälarscouterna

Utrustningslista






























Sovsäck
Liggunderlag
Innerlakan (kan ev. vara skönt)
Badkläder och badhandduk
Pyjamas
T-shirts
Collegetröja eller liknande
Varm tröja
Jeans eller andra oömma byxor
Jacka
Mössa vantar halsduk
Underkläder
Strumpor
Sockor
Stövlar eller vattentäta kängor
Gymnastikskor
Regnkläder (jacka, byxor, mössa) – ha lättillgängligt under resan
Tvätthandduk
Badkläder och handduk
Hygienartiklar, solkräm, myggmedel
Solhatt
Personlig medicin. OBS – meddela ledare om du använder medicin!
Tallrik, kåsa, bestick och diskhandduk
Vattenflaska
Ficklampa
Kniv (Ej för Spårare)
Papper och penna
Plåster
Kramdjur

 Scoutskjorta med halsduk - På sig!
 Glatt humör!
 SL-remsa till resan (gäller endast Äventyrare och Utmanare – Patrull och Senior).
Bara för utmanare – seniorer, extra saker till hajkpackningen:
 Hajkbricka
 10 meter fiskelina + krok
 Tändstickor
Bara för äventyrare – patrullscouter
 Mörka kläder – för att kunna smyga..
Glöm inte att det är du som skall bära din packning. Packa inte i plastpåsar bredvid ryggsäcken (allt
skall få plats i den), men sortera gärna sakerna i ryggsäcken i påsar. Klädsel efter väder!

