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Expedition 

Viking 

Lägerbrev 2 

Äntligen är det dags! 

 
Nu har det äntligen blivit dags att 

anmäla sig till Vikingaläger 2013, ett 

äventyrligt läger där hela Djursholms 

scoutkår tillsammans kommer att resa 

tillbaka till vikingatiden! 

På lägret kommer vi att paddla kanot, 

laga mat över öppen eld, bada, sova i 

tält, gå på skattjakt, ha lägerbål, möta 

vikingen Bulgur och såklart dansa 

disco! 

 

Hur funkar det? 

 
I år kommer varje avdelning att själva ta sig till lägret 

genom att cykla, vandra eller paddla. Avdelningarna 

börjar sin färd 24/6 och möts sedan upp på lägerplatsen 

Brittmäss för att bygga upp lägret. De yngsta scouterna 

på Sjö- och Vildfåglarna åker direkt till Brittmäss och 

börjar sitt läger 28/6. Hem åker alla gemensamt med 

buss. Mer praktisk information kommer i lägerbrev 3 

som du får efter att du har anmält dig.  

Anmälan 

 
Gå in på http://scoutlager2013.weebly.com/, välj ”Anmälan” i 

menyn och fyll i alla uppgifterna. Det är många fält och det är 

viktigt att all informationen stämmer, så ta gärna hjälp av en 

förälder om du är under 18 eller känner dig osäker. Om du inte 

har tillgång till dator kan du kontakta lägercheferna för en 

papperskopia. 

Vi behöver din anmälan och inbetalning senast 14/4 för att vi 

ska kunna planera tidernas bästa vikingaläger. Inbetalningen 

görs på BG 688-0025. Kom ihåg att ange barnets namn! 

Vänd för att läsa mer om 

viktiga datum, 

kontaktuppgifter och 

lägeravgifter. 

http://scoutlager2013.weebly.com/
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När? 

Sjö- & Vildfåglar: 28/6-30/6 

Övriga avdelningar: 24/6-30/6 

Pris 

Anmälningsavgift 500 kr.  

Hela avgiften är inte beslutad än, 

men lägret kommer att kosta max 

1000 kr. för Sjö- & Vildfåglar och max 

2000 kr. för övriga avdelningar. 

Frågor? 

Har du frågor om lägret kan du såklart alltid 

prata med avdelningsledarna eller kontakta 

någon av lägercheferna: 

Fredrik Jonasson 

fredrik@jonasson.mobi, tel. 0732 522 528 

  

Hedda Thomson Ek  

hedda_te@live.se, tel. 0725 424 459  

 

Plats 

Brittmäss vid sjön Båven i Södermanland. 

Resa dit och hem arrangeras av kåren. 

Viktiga datum! 

Sista anmälningsdag: 14/4 

Lägerbrev 3: 20/5 

Vi ses på 

Expedition Viking 

i sommar! 

Lägerfonden 

Djursholms scoutkår vill att så många 

som möjligt ska kunna följa med på 

lägret. Om kostnaden är ett hinder 

för ditt barn vill vi gärna hjälpa dig 

via vår lägerfond. För mer om detta, 

hör av dig till lars@oesterberg.com. 

mailto:fredrik@jonasson.mobi
mailto:hedda_te@live.se
mailto:lars@oesterberg.com
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Hej scoutförälder! 
I sommar ska ditt barn åka på scoutläger. För vissa 

är det första gången och det är extra pirrigt och för 

vissa är det ytterligare ett år av en rolig tradition. Vi 

i scouterna tycker att läger är bland det roligaste 

som finns, därför vill vi ge dig chansen att följa med! 

Häng med och ha kul! 
Under sommarlägret har du möjlighet att få vara en 

del av vårt matlagningsgäng eller att följa med som 

hjälpledare på en avdelning. Genom att följa med 

och hjälpa till får du chansen att vara med och se 

ditt barn utvecklas och uppleva äventyr, samtidigt 

som du själv får en kanonupplevelse med de andra 

vuxna i gruppen. 

Du kommer att göra en jätteviktig insats genom att 

avlasta scouternas ledare som genomför allt 

program. Vi förväntar oss såklart att du är med och 

bidrar i lägerarbetet, men erbjuder som belöning 

härliga stunder i solen, mys vid lägerelden och 

supermycket skoj med scouterna! 

Hur funkar det? 

Vilka datum du åker med beror på vilka datum ditt 

barn är på lägret, de yngre barnen är med lite 

kortare tid än de äldre. Eftersom scouterna är en 

ideell organisation som bygger på frivilligt arbete 

betalar du självkostnadspris för mat och resa, men 

inget mer. Bor gör du tillsammans med de andra 

ledarna i tält. Har du funderat på att bli ledare är 

det här ett perfekt tillfälle att prova på under trygg 

handledning. 

Anmälan 

Kontakta lägercheferna Fredrik och Hedda för 

att få veta mer eller för att anmäla dig. Se sid två 

för kontaktuppgifter. Vi vill gärna att du anmäler 

dig samtidigt som du anmäler ditt barn. 


