Salt och vatten
Distriktsscoutläger, Vässarö
29 juli–2 augusti 2019

Program
Måndag

13–17 Båttransport till ön,
start uppbyggnad
19.00 Invigning av läger
och Lägerbål
21.00 Kvällsfika

Tisdag
8.00
9.00

Frukost
Bibelsamling och fortsatt uppbyggnad av lägerplatsen
11.30 Lunch
13.30–16.30 Programpass
18.00 Middag
19.00 Fritidsaktiviteter
20.30 Kvällsandakt och kvällsfika

Onsdag–torsdag:

8.00 Frukost
9.00 Bibelsamling och Programpass
12.00 Lunch
13.30–16.30 Programpass
18.00 Middag
19.00 Fritidsaktiviteter
20.30 Kvällsandakt och kvällsfika

Fredag

8.00 Frukost
9.00 Avrustning
10.00 Avslutningsgudstjänst
12.00 Lunch
13–17 Transport från ön, hemresa

Praktisk info
Kostnad

0–8 år: 500:från 9 år: 1 000:Priserna inkluderar båttransporten till och från Vässarö.

Anmälan

Görs via blanketten bredvid som du ger till din kårchef. Kårchefen anmäler sedan
hela kåren till EFS Mittsverige.

Hitta till Vässarö

För att komma till Vässarö åker vi båt. Båten går från Vässarö brygga, Singö,
knappt två mil norr om Grisslehamn. I anslutning till bryggan finns en stor
parkeringsplats samt en vändplan för bussar. På Vässarö möter traktortransporter
oss och kör ut tyngre gods och packning till lägerplatsen.

Kontakt

Vid funderingar kontakta scoutkonsulent Magnus Lennartsson via
070– 200 94 38 eller magnus.lennartsson@efsmittsverige.org,

Anmälan till Salt och vatten
Förnamn:_____________________ Efternamn:_______________________
Födelsedata (10 siffror): ________-______
Adress: _______________________________________________________
Postadress: ____________________________________________________
Telefonnummer:_________________________________________________
Under lägret deltar jag som:
_
Scout (9–15 år)
_
Tonår (från 15 år)
_
Ledare (över 18 år)
_
Hjälpledare (under 18 år)
_
Barn till medföljande förälder (0–8 år) _
Vuxen deltagare (utan uppdrag)
_
Funktionär. Funktionärsuppdrag: _________________________________
Datum för senaste stelkrampsvaccinering: _____________________________
Specialkost/Allergi/Medicinering eller liknande:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Under lägerperioden (29/7–2/8) kan vi nå föräldrar/målsman:
Telefonnummer _________________________________________________
Underskrift Förälder/Målsman: _____________________________________
Fylls i av patrulledaren:
Kår/Kyrka/Förening:__________________
Patrullnamn:_________________________
Blanketten lämnas till din scoutledare
senast _____________

Vässarö – scouternas egna lägerö

Vässarö är Scouternas ö i norra Roslagens skärgård. Här arrangeras varje år massvis med läger och arrangemang för ungdomar från hela världen. 2020 kommer
Salt scouts riksscoutläger Patrullriks att hållas här.

Salt och vatten

Vi är ju Salt Scout och det är vatten runt Vässarö som ju är salt, det är det i vissa
vattenkranar på ön också.
Vatten blir ett naturligt tema på programmet. Viken Fladan, har mycket att
erbjuda när vi vill bege oss ut på vattnet. Här kan vi prova att paddla kanot och
de äldre scouterna kommer att få bygga egna flottar.
Vi får också uppleva Trapperspåret som är en Vässarö-klassiker. Lägret kommer
ha en tydlig kristen profil där Bibelsamlingarna är en del av detta.

