ARCANUM
PÅ VÄSSARÖ 2015
LÄGE(R) FÖR UPPTÄCKTER
Det är slutet av 1800-talet. Det
geografiska sällskapet har sökt i över
ett år efter orsaken till de mystiska
saker som hänt på den outforskade ön i
utkanten av Roslagen. Tiden börjar
rinna ut. Därför har det geografiska
sällskapet bestämt sig för att söka hjälp
hos hugade upptäckarivriga
ungdomar, så kallade scouter.

Hammarby Sjöscoutkår åker på Stockholms Scoutdisktrikts distriktsläger på Vässarö. Vi kommer att
flyttas tillbaka i tiden till slutet av 1800-talet där det geografiska sällskapet Arcanum behöver hjälp
med att utforska och lösa den nyupptäckta ön Wessaröns alla mysterier. De första undersökningarna
är klara och det har framkommit att ön bär på många fler hemligheter och möjligheter till upptäckter
än Arcanum tidigare trott. Tillsammans med mer än 2 000 Scouter från 25 scoutkårer kommer
Arcanum bli ett storslaget äventyr!
Alla Scouter i kåren är välkomna. Om du är under 10 år och/eller inte har varit på läger förut behöver
du ha en vuxen med dig. Scouter, ledare och föräldrar sover i tält under hela lägret och vi lagar vår
egen mat själva.

LÄGERTID




Spårare 2-5 augusti
Upptäckare 2-7 augusti
Äventyrare och Utmanare 2-9 augusti

LÄGERAVGIFT
I lägeravgiften ingår all mat, båttransport t o r
fastlandet samt alla aktiviteter.




Spårare/Spårarföräldrar 900 kr
Upptäckare/Upptäckarföräldrar 1 300
kr
Äventyrare/Utmanare/Övriga som
stannar hela veckan 1 650 kr

Ledarbarn 50% av priset.

TRANSPORT TILL VÄSSARÖ
Kåren kommer ordna buss från Hammarby
Sjöstad till båten, kostnad ca 100 kr, vi
återkommer om definitivt pris.

ANMÄLAN OCH BETALNING
Du anmäler dig genom att skicka ett mail med
ifylld anmälan och hälsokort till Ekan på adress
kari.ekan@telia.com senast 2015-04-30.
Lägeravgiften betalas in samtidigt för att
anmälan ska gälla till kårens pg 407 81 79-1.
Märk inbetalningen med Arcanum och namn
på deltagarna.
OBS! Det finns bara 90 platser så anmäl dig så
snart som möjligt.

FÖRÄLDRAUPPDRAG
Som medföljande förälder kan vi erbjuda dig
att hjälpa oss med något av följande uppdrag
under lägret; köksansvarig, matansvarig,
tranportansvarig, sjukvårdare och
landprogramansvarig. Skriv i anmälan om du
kan tänka dig att anta någon av utmaningarna.

AVRESA

ÅTERBUD

De som vill reser gemensamt med buss från
GlashusEtt den 2 augusti, tid meddelas senare.
Bussresan betalas i samband med anmälan, vi
återkommer om definitivt pris.

Återbud måste meddelas muntligen till Ekan
så snart som möjligt. Vid återbud innan 26 juni
återbetalas inbetalt belopp minus en
administrativ avgift på 200 kr. Vid återbud
efter 26 juni betalas ingen avgift tillbaka. Vid
sjukdom som styrks med läkarintyg efter 26
juni återbetalas halva avgiften.

Om du åker med SL till lägret måste du skriva
det på anmälan så att vi kan meddela SL, tänk
på att det är 2 200 personer som ska åka till
Vässarö! Bussen går från Tekniska Högskolan.
Med bil åker du till Strömsviken (hamnen där
båten hämtar). Körtid Stockholm –
Strömsviken ca 2,5 timme.
På Vässarös hemsida vassaro.scout.se finns
vägbeskrivningar.

HEMKOMST
Mer information kommer till de som anmält
sig.

INFORMATION OCH FRÅGOR
Undrar du över något så kontakta Ekan på
telefon 070-82 82 034. Vi kommer även
arrangera en informationskväll i början av juni,
mer information kommer till de som anmält
sig till lägret.

OM VÄSSARÖ
Vässarö ligger i ytterskärgården ca 14 mil NNO
om Stockholm, ungefär mitt emellan
Grisslehamn och Öregrund. Ön
testamenterades till Stockholms Scoutkårer
1942 och har sedan dess besökts av tusentals
scouter genom åren. Mer information finns på
öns hemsida vassaro.scout.se.

UTRUSTNINGSLISTA FÖR SOMMARLÄGER
Se till att allt är märkt med namn och telefonnummer, allt packas i ryggsäck eller mjuk väska, inte
rullväska.







































Scoutskjorta med halsduk och sölja, som du
har på dig när du reser till/från lägret
Jeans, 2 par
Shorts
T-shirts/linnen, gärna med ”scout-tryck”
Gummistövlar*
Regnkläder*
Gymnastikskor/sandaler
Kalsonger/trosor
Långkalsonger
Pyjamas/nattlinne
Strumpor
Raggsockor
Badbyxor/baddräkt
Mössa/keps
Vantar
Halsduk
Tjock tröja
Jacka, gärna vindtät
Sovsäck m. lakan
Liggunderlag/luftmadrass
Ev. liten kudde
Toalettartiklar, inkl. solskyddsmedel och myggmedel och gärna några plåster
Handduk
Flat och djup tallrik*
Bestick*
Mugg/kåsa*
Kökshandduk
Påse att ha matgrejorna i
Vattenflaska
Scoutkniv, om du har
Fick/pannlampa, om du har
Anteckningsbok, penna
Några klädnypor
Plastpåsar, att ha torra alternativ blöta saker i
Ev. kramdjur, solglasögon, kamera
Personlig medicin
Flyt/seglarväst, om du har

OBS! Ta inte med elektroniska spel eller liknande saker, om du har mobiltelefon med dig kommer vi
att samla ihop dem och mobiltelefontid är mellan 18-19 varje kväll, då kan föräldrar ringa.
* Var och en MÅSTE ha med dessa saker, det finns
inget att låna.

