Lägerbrev 2
KRAKEL SPEKTAKEL
Nu strömmar anmälningarna in till vårt stora sommaräventyr. Ni som ännu inte har anmält er
har fortfarande chansen att göra det fram till 30 april.
Programmet börjar ta form och du som är nyfiken på vad det kommer att handla om kan gå
till biblioteket och låna Krakel Spektakel och läsa om hans, Kusin vitamins, bröderna gurka,
Berit blomkål och de andra figurernas upptåg. Ni kan också titta på detta klipp
https://www.youtube.com/watch?v=7tmQ5Pk1tf8 för att få en liten inblick i världen vi ska
vara i under lägret.
DATUM:

Söndag 4 augusti – lördag 10 augusti för upptäckare, äventyrare och utmanare
Samling och avfärd: 08.30 Gränby köpstad (nära lekplatsen vid Citygross) och
bussen avgår ca 09.00
Onsdag 7 augusti – lördag 10 augusti för Spårare
Samling och avfärd: 08.30 Gränby köpstad (nära lekplatsen vid Citygross) och
bussen avgår ca 09.00
Gemensam hemfärd: 10 augusti. Beräknad avfärd från Vässarös brygga i
Strömsviken med buss 15.00 och beräknad hemkomst ca 17.00 på samma plats
som avfärd.

KOSTNAD: Upptäckare och äventyrare

2300 kr för deltagande söndag-lördag

Spårare

1200 kr för deltagande onsdag-lördag

Medföljande förälder

1500 kr för deltagande söndag-lördag
800 kr för deltagande onsdag-lördag

ANMÄLAN: Vi vill ha din anmälan senast 30/4 och samtidigt ska då lägeravgiften vara
insatt på kårens Pg 22 57 69-9. Du kommer till anmälningsformuläret som även innehåller en
hälsodeklaration genom att klicka HÄR

I avgiften ingår resa till och från lägret med buss från Gränby och återkomst dit
efter lägret, all mat och aktiviteter som genomförs under lägret
Skynda att anmäla dig till sommarens stora äventyr
/Lägerledningen

Utrustningslista inför Krakel Spektakel 2019
med Almtuna scoutkår
Att ta med
Klä dig i första hand efter vädret!
Scoutskjorta med halsduk
Gymnastikskor/Lågskor/Bekväma sandaler
Liggunderlag
Sovsäck
Sovkläder
Kalsonger/trosor
Strumpor
Byxor och kortbyxor
Tröjor och T-tröjor
Varmare tröja (t.ex. fleece)
Regnställ till hela kroppen
Vindtät jacka (kan vara samma som regnjacka)
Mössa och vantar
Sockor
Långkalsonger
Stövlar eller kängor
Extra skor/sandaler
Vattenflaska
Badkläder och handduk
Plånbok med pengar (säkert förvarad)
Kniv (om du har tagit knivbeviset)
Sittunderlag
Anteckningsmateriel
Liten ryggsäck (att använda under dagsutfärder)
Plastpåsar/-kassar (till smutstvätt och smutsiga skor inför hemresan)
Matkåsa/plasttallrik (två stycken)
Kåsa (gärna två också)
Bestick/spork
Diskhandduk
Eventuella mediciner
Plåster och skavsårsplåster
Tandborste
Tandkräm
Tvål
Schampo
Myggmedel
Solskyddsmedel
Liten handduk
Ev. mensskydd

Om du behöver eller vill ha med dig:
Påslakan (att ha i sovsäcken om du fryser)

Hajkbricka
Pann-/ficklampa
Ikea-kasse (för uppackade saker i tältet)
Kamera
Glasögonfodral, hårt
Adressbok (för att skicka vykort)
Lägerbålsfilt
Musikinstrument (utom möjligtvis ångdriven kyrkoorgel)
Gosdjur
Kudde
Nål och tråd till märken
Något att läsa om kvällarna

Att tänka på:
Märk alla dina saker med namn! Även ryggsäckar, sovsäck och liggunderlag. Du
rekommenderas att lämna batteridrivna saker hemma. Risken att de förstörs är mycket
hög (undantag är de saker som står på listan). Det är inte säkert att det finns
transportmöjligheter till lägerängen för personlig packning så räkna med att du behöver
bära packningen själv, dels från bussen till lägerängen, men även till bussen när vi ska
hem. Prova att bära omkring på ryggsäcken hemma. Du ska orka bära ryggsäcken – inte
bara lyfta den! Det är du själv som ska packa och inte din förälder/föräldrar!

