LÄGERBREV 3 KRAKEL SPEKTAKEL
VÄSSARÖ SOMMAREN 2019
Hej på er mitt i sommaren.
Nu är det inte lång tid kvar till sommarens äventyr.
Krakel Spektakel, Kusin Vitamin och de andra
längtar efter att ni ska komma Vässarö för att få
uppleva nästan en vecka tillsammans med otaliga
påhitt av olika slag, bland annat att bygga
musikinstrument som nämns i bildtexten här
bredvid.
Om du är nyfiken på vad det kommer att handla
om kan du gå till biblioteket och låna Krakel
Spektakel och läsa om hans, Kusin vitamins,
bröderna gurka, Berit blomkål och de andra
figurernas upptåg. Du kan också titta på detta klipp
https://www.youtube.com/watch?v=7tmQ5Pk1tf8
eller lyssna på spotify här >> 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
Lördag 10 augusti. gemensam Hemfärd:
Beräknad avfärd från Vässarös brygga i Strömsviken med buss 15.00 och
beräknad hemkomst ca 17.00 på samma plats som avfärd.
Söndag 11 augusti 11.00-ca 14.00 gemensam lägeruppackning
Alla föräldrar (och deltagare om ni orkar) är varmt välkomna att ta hand om
uppackningen, diskningen och torkning av tält efter lägret. Är vi många kommer
vi tillsammans klara detta på några timmar. Ta gärna med egen matsäck. Kaffe
mm kommer finnas.

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, eller något att bygga ett av (vi har med material som snören, papprör till trumma mm att
bygga av till alla).
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!

VARMT VÄLKOMMEN TILL SOMMARENS STORA ÄVENTYR
Hälsar Krakel Spektakel med vänner

