Lägerbrev 1 (NU)
Boka lägerveckan!

Lägerbrev 2 (mars)
Anmälan

Lägerbrev 3 (juni)
Resa och utrustning

På andra sidan havet
Häng med på en häftig sommarvecka på Åland med sköna
äventyr, mysiga stunder och uppfriskande bad med både
gamla och nya vänner.

Sommarens läger Hattifnatt 2013 arrangeras av
Mälarscouterna & Spånga Scoutkår

Äventyr i Mumindalen
Det nyfikna Mumintrollet, den lugna Muminmamman och den självupptagne Muminpappan bor
tillsammans i den vackra idyllen Mumindalen i ett högt, runt blått hus som Muminpappan för
längesedan själv har byggt. Familjen lever ett lugnt och lyckligt liv men ibland känner Mumintrollet
och hans far en längtan efter resor och äventyr…
I sommar är det dags att följa med hela Muminfamiljen och deras vänner på ett riktigt äventyr. Vi
ska resa till Åland med alla 400 scouter från Spånga Scoutkår och Mälarscouterna och där ska vi likt
Muminpappan bygga upp våra egna hus (tält) och få prova på både välkända och nya aktiviteter vi
aldrig gjort på läger tidigare: tillverka ost, rita serier, gå i crawlskola, odla Hattifnatt-frön, paddla
baklänges, planera äventyr, undervattensorientering, överlevnad, skjuta pilbåge, hantverk,
sandslottstävling, baka tårta, springa hinderbana, fiska, bada och självklart dansa loss på discot – det
finns något för alla!

Du väljer ditt eget program
Du får önska ditt program innan lägret och genomföra aktiviteter både med dina gamla och nya
vänner, ibland med din avdelning och ibland i nya grupper. Du kommer att lära dig många nya saker
och komma hem från lägret med nya kompisar och kanske Lilla My som ny idol! Har du tips på
aktiviteter kan du få tipsbelöning, tveka inte att maila programgruppen om vad du vill göra på:
program.hattifnatt2013@malarscouterna.se eller program.hattifnatt2013@spangascouterna.se.

Lägertider
Spårare:
Upptäckare:
Äventyrare:
Utmanare:

tisdag 30 juli – lördag 3 augusti
lördag 27 juli – lördag 3 augusti
lördag 27 juli – lördag 3 augusti
lördag 27 juli – lördag 3 augusti

Åland
Lägret kommer i år att hållas på Åland, öster om
Mariehamn på Svinö stugbys lägerplats vid havet.

Buss & Båt
Vi kommer åka abonnerad buss från Västerort för att sedan byta till Ålandsfärja som kommer ta oss
vidare till Åland där vi fortsätter sista biten med buss. Vi kommer att göra resan till en del av
äventyret.

Viktiga datum under våren
v. 10
19 mars
25 mars
28 april
v. 23

Lägerbrev 2 – Anmälan öppnar
Föräldramöte 19.00 i Karsvik, Bromma
Föräldramöte 19.00 i Holken, Spånga
Sista datum för anmälan och betalning
Lägerbrev 3 – Resa & utrustningslista

Boka redan nu in den roligaste veckan på hela sommaren - v. 31. I nästa lägerbrev kommer
information om hur man anmäler sig och väljer program!
Följ lägret redan nu på Facebook och kårernas hemsidor.

Välkomna önskar lägercheferna
David Tennander
Mälarscouterna

Hanna Lindelöw
Spånga Scoutkår
och alla andra 30 i lägergruppen

Information till föräldrar
Sommarläger
Vi vet sedan länge att den gemenskap hajker och läger skapar är det som våra scouter minns och
uppskattar mest och att det därför är värdefullt för dem att kunna vara med. Lägret är årets
höjdpunkt på Scouterna då vi får chansen att använda allt vi lärt oss under året.

Tipsa programgruppen
För att göra sommarens läger till någonting nytt och speciellt tar vi gärna emot dina tips och idéer
på aktiviteter. Du kanske känner någon som kan låna ut 15 flytvästar eller är en hejare på
jonglering? Alla tips och idéer är välkomna! Kontakta programgruppen på:
program.hattifnatt2013@malarscouterna.se alternativ program.hattifnatt2013@spangascouterna.se

Förälder på lägret
Vi kommer att behöva flera matlagare, programledare, godnattsageläsare och vanliga ledare utöver
våra ordinarie ledare. Föräldrar som är intresserade av att uppleva scouting och lägerliv och vill
hjälpa till är varmt välkomna att anmäla sig som ledare i nästa lägerbrev.

Föräldramöten
Under våren kommer det att hållas två föräldramöten, ett i Mälarscouternas lokal Karsvik och ett i
Spånga Scoutkårs lokal Holken. Ni väljer själva vilken av dagarna och platserna som passar er bäst.
Informationen kommer att vara densamma på de båda mötena och det kommer finnas möjlighet
att ställa frågor till ledare från både Mälarscouterna och Spånga Scoutkår.
Karsvik - 19 mars, klockan 19.00
Tegnebyvägen 16-18, Bromma

Holken - 25 mars, klockan 19.00
Tornbacken 11A, Spånga

Frågor
Frågor kan besvaras av avdelningsledarna eller lägercheferna på:
hattifnatt2013@malarscouterna.se alternativt
hattifnatt2013@spangascouterna.se

.

