Lägerbrev 3
Nynäshamnsscoutkår

Lägerbrev 3
Läs igenom detta brev med ditt barn.
Bad
Bad under lägertiden sker från brygga. Barnen ska ha en vuxen med sig när de går och bada.

Sova
Vi kommer att sova i tält som kåren tar med. Vi delar upp oss avdelningsvis i tälten. En vuxen får sova
med där det behövs.

Vikingaklädsel
Det är vikingatema och alla scouter i Nynäshamn får ett tygstycke och en sybeskrivning för att sy en
vikingasärk. Det är fritt fram att ordna mer kläder och andra tillbehör. På HickeHajken så kommer vi
att sy varsin mantel. Om du inte är med så får du hämta materialpaket för mantel att sy själv.

Specialkost
Du som behöver specialkost får fylla i blanketten som finns på kårens hemsida. Skickas sedan till
sjoden@comhem.se, senast 10/6.

Postadress
Det är roligt att få post när man är på läger. Vill man skicka post så är adressen:
Scoutlägret Ymer16
”Scoutens Namn”
Nynäshamns Scoutkår
Ekensberg
151 96 Enhörna
Brevlådan kommer att finnas på plats 24 juli-9 augusti.

Kiosk
På lägret kommer det att finnas en kiosk “marka”. Där kommer det finnas möjlighet att köpa glass,
godis och dricka. Vi rekommenderar att ditt barn får med sig ca. 150:- att handla för.
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Samåkning
Eftersom det är trångt på lägerområdet är det bra om vi
samåker i så stor utsträckning som möjligt. Lördag 30/7
kommer vi att samlas kl. 9.45 i närheten av lägerplatsen
och sedan åker vi gemensamt in i området. Vi
återkommer med samlingsplats.
Hämtning av spårare 3/8 kl. 14.30
Hämtning 6/8 kl. 11.15
Vägbeskrivning personbil:
Kör mot Överenhörna Kyrka, 151 96 Enhörna.
Tag höger före Bygdegården, följ därefter blå pilar fram
till den röda punkten, enligt bifogad karta.
Följ anvisningar från trafikvakter/funktionärer. Om du
kör för långt så går det att vända på busslingan vid
kyrkan. OBS! Åk inte in mot trafiken tack.

Kontakter och telfoner
Ett scoutläger är ingen bra miljö för elektroniska
apparater. Dammigt och ofta fuktigt och ingen skyddande byrålåda att lägga ner dem i när de inte
används. Liten möjlighet till laddning. Kamera kan vara roligt att ha men tänk på att ta en stöt- och
fukttålig med ordentligt fodral. Gällande telefoner rekommenderar vi att inga scouter har egna med
sig. Vi ledare ha telefon med och den kollar vi av några gånger per dag.
Behöver scouterna ringa hem går det bra att låna.
Behöver du som förälder komma i kontakt med oss Nynässcouter pålägret
Veronica Sjödén 070-3000154
Ulrika Lundgren 070-5648914
Karolina Vidlund 070-7996292
Christoffer Berg 072-5372427

Lägerlåt
Ymer16 har en egen lägerlåt gå in och lyssna, öva på texten och sjung :)
Finns länkat från http://nynashamn.scout.se/lager/ymer16/

Lyssna här
Läs texten här
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Packning/personlig utrustning
Varje deltagare skall ha en sten (500-1000 gr) med sig, dessa ska vi bygga ett minnesmärke av.

Klädsel:
Scoutdräkt med halsduk och sölja
Kläder efter väder

Personlig utrustning
Stor ryggsäck, som du kan bära själv. (får det inte plats ta en väska vid sidan av, inga lösa påsar)
Liten dagsryggsäck att bära med sig saker till bad/aktiviteter
Vattenflaska, en vanlig 0,5 liters petflaska duger bra. Det ska vara vatten i flaskan
Sovsäck och Liggunderlag (ej bara luftmadrass det blir kallt)
Gosedjur och ev. kudde
Pyjamas
Regnkläder (= jacka och byxor)
Stövlar/vattentäta kängor
Extra skor
Ombyten för hela lägertiden (underkläder, tröjor, strumpor, sockor m.m.)
Varm tjocktröja eller fleece
Långbyxor
Shorts/kortbyxor
Långkalsonger
Jacka vindtät
Mössa och vantar -det kan vara kallt även på sommarkvällar
Badkläder och handduk
Toalettsaker (Tandborste, tandkräm, tvål/schampo, litenhandduk, ev medicin.)
Myggmedel, Solcreme
OBS! Egen medicin vid behov
Kåsapåse (= tygpåse med djup plasttallrik, bestick, kåsa/mugg och diskhandduk)
Kniv (om du tagit knivbeviset)
Papper, penna
Ficklampa med bra batterier
Keps el. liknande som solskydd
Vikinga kläder

Om du har och vill ta med:
Kamera
Flytväst – väl märkt
Bok, tidning, kortlek
Lägerbålsfilt
Sysaker, snören och säkerhetsnålar
Ett glatt humör!!
Är det något du saknar kontakta din ledare.
Vi har en förmåga att samla på oss dubbletter.

Scouten bör packa själv så den hittar alla sakerna i sin ryggsäck.
Förälder får gärna hjälpa till med att lägga fram det som ska med.

Sätt namn på alla grejor! I tält blir det lätt rörigt
Packa gärna i olika tygpåsar, tex en med strumpor och underkläder, en med extra kläder, en med regnkläder
osv.
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Trygga Möten
Lägerledningen förväntar sig att samtliga ledare och funktionärer över 15 år har gått Trygga Möten.
Intyget skall vara högst 3 år gammalt när lägret startar. http://tryggamoten.se/
Vi i Nynäs har kurs sönd 12/6 Kl 09.00-12.00 Lokalen på gaveln Fröjasväg 45 Anmäl er till ÅSA på
mailen asalyvik@yahoo.se
Vill man hellre gå webbkursen går det bra

Besöksdag – tisdag den 2 augusti
Tisdagen den 2 augusti mellan kl. 09.00-21.00 är lägret öppet för besökare!

Då det finns begränsat med parkeringsplatser ser vi helst att ni samåker. Observera att fordon inte
får parkeras på lägrets tillfartsvägar då dessa vägar också är utryckningsvägar för räddningstjänst och
ambulans. Följ anvisningar från lägrets funktionärer!
I lägrets marka och cafe kan besökare köpa förfriskningar kontant eller med Swish.
Inom hela lägerområdet, på parkering och där det pågår programaktiviteter råder det rökförbud. Vi
förväntar oss att rökning hanteras snyggt och utom synhåll från lägerområdet och där det pågår
aktiviteter. Att man plockar upp fimpar och sopor efter sig är självklart. All scoutverksamhet är fri
från intag av alkohol, vi förväntar oss att detta respekteras av våra besökare.
Hund är välkommen på lägerområdet. Håll hunden kopplad och plocka upp och ta med dig bajset,
tack!
Kontakta gärna någon ledare i god tid innan, helst dagen innan.
Välkomna!

INFO
Vi kommer att samla all info om lägret på http://nynashamn.scout.se/lager/ymer16/ så undrar du
över något kolla där.
För mer info läs lägerbrev 1 och 2

Välkomna önskar Lägergruppen
Christoffer, Elin, Erica, Evelin, Lina, Lo, Simon, Ulrika, Veronica
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