LÄGERBREV 2
Hej! Nu är sommaren här och vi gör oss alla redo för årets scoutläger, MultiKulti.
Vi blir ca 170 scouter på lägret, varav 128 stycken från Mälarscouterna. Utöver oss så
kommer vi att tre av lägerdagarna ha besök av upp till 150 utländska scouter.
Vi kommer att åka buss ner till lägerplatsen utanför Halmstad. Resan tar ca 7 timmar inkl
rast. Alla scouter ska medföra en egen lunchmatsäck med dryck i en liten dagryggsäck.
Varken matsäcken eller eventuellt godis får innehålla nötter, chips eller ägg pga allergier.
Middag serveras när vi kommer fram. Åksjukepiller tar den som behöver i god tid.

SPÅRARE (FJÄRILAR, INSEKTER



OCH

SPINDLAR)

Samling måndag 1 augusti klockan 07.30 på Vultejusvägen 63, vid Stefanskolan
korsningen Vuletjusvägen/Tegnebyvägen. Bussen avgår 08.00.
Vi är hemma igen på Vultejusvägen 63, fredag 5 augusti ca kl. 18.30
På vår hemsida kommer ankomsttiden att uppdateras när bussen närmar sig
Stockholm.

Reseledare: Kjerstin Skoglund 070-942 79 50
UPPTÄCKARE OCH ÄVENTYRARE




(KARPAR, KRÄFTOR

OCH

MOCKASINER)

Samling lördag 30 juli klockan 07.30 på Vultejusvägen 63, vid Stefanskolan
korsningen Vuletjusvägen/Tegnebyvägen. Bussen avgår 08.00.
Vi är hemma igen på Vultejusvägen 63, lördag 6 augusti ca kl. 18.30
På vår hemsida kommer ankomsttiden att uppdateras när bussen närmar sig
Stockholm

Reseledare: Jakob Ekelöw 070-346 61 27

UTRUSTNING
En utrustningslista skickas med i detta utskick och finns också på www.malarscouterna.se.
Då det är många på lägret som har likadana saker är det viktigt att du märker all din
utrustning väl!

SCOUTSKJORTAN
Då vi under torsdagen ska besöka den stora jamboreen i Skåne så får ingen glömma
scoutskjortan och halsduken hemma. Behöver du en ny skjorta beställer du den på
www.scoutvaror.se . Behöver du en ny halsduk mailar du till lägercheferna. Självklart har vi
även skjortan på oss under resan ner till lägret.

FICKPENGAR
På lägret kommer det att finnas en godiskiosk. Ta med fickpengar, men vi rekommenderar
max 20 kronor/dag.

LÄGERADRESS
Vår lägerplats ligger vid gården Strömma i byn Tönnersjö ca 2 mil från Halmstad.
Men Behöver t.ex. dina föräldrar skicka något till dig under lägret är postadressen
”Scoutens namn” c/o Emil Jungmar, Bergängsvägen 13d, 30258 Halmstad
eller e-post till: multikulti@malarscouterna.se . Scoutens namn måste anges i ämnesraden.
Vi delar normalt ut e-post varje morgon. En mailhälsning hemifrån någon gång under veckan
är alltid mycket uppskattat.
En vägbeskrivning för er som själva kommer skjutsa till och/eller ifrån lägret kommer att
läggas upp på hemsidan.

TELEFON
Då scouternas mobiltelefoner är ömtåliga och inte kommer kunna laddas under lägret ber vi
er att lämna dessa hemma. Ledarna lånar självklart ut sina mobiler vid behov .
Om de som är hemma behöver komma i kontakt med lägret kan de ringa till
kontaktpersonen på scoutens avdelning enl. nedan eller till lägercheferna.
Spårarna :

Fjärilarna
Insekterna
Spindlarna

Kjerstin Skoglund 070-942 79 50
Josefin Sollander 070-4976310
Hans Gebert 070-949 66 91

Upptäckarna:

Karpar & Kräftor

Jonas Wester 073-735 54 08

Äventyrarna:

Mockasinerna

Lars Brickstad 073-637 97 96

INTERNET
De som är hemma kommer kunna följa
Vi kommer uppdatera ofta med både bild och text.

lägret

på

www.malarscouterna.se

FRÅGOR
Om ni har några frågor inför och under lägret kan ni kontakta lägercheferna via mail till
multikulti@malarscouterna.se eller telefon enl. nedan:
Lars Brickstad, 073-637 97 96 eller Lars-Göran ”Lagge” Gabrielsson, 070-45 88 452

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
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!

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!

