Lägerbrev 2

Dags för anmälan till
Hansa 2017, Lovön
Från 1100-talet till 1600-talet var handeln livlig över Östersjön.
Handelsfartyg seglade över Östersjön med bl.a. järn, trävaror
och salt mellan Lübeck, Stockholm, Kalmar, Visby med flera
städer. Denna tid kallas Hansan. En spännande tid som vi ska
återuppleva

Vecka 31 2017 är det alltså dags för Blackebergsscouternas kårläger vid Sjövik på Lovön. Temat för
lägret är Hansan. Vi kommer upptäcka spännande saker, bygga storslagna underverk och lära känna
oupptäckta delar av vårt närområde.
Namnet Hansa kommer från den äldre högtyskans Hansa, som betyder "grupp", "klunga", "följe" eller
"skara".
Lägertid:
Spårare (Jollarna och Sjöbusarna): Söndag 30 juli – onsdag 2 augusti
Upptäckare (Skutorna): Söndag 30 juli – torsdag 3 augusti
Äventyrare (Kustfyrarna): Söndag 30 juli – lördag 5 augusti
Utmanare (Herbetz Yellon): Söndag 30 juli – lördag 5 augusti
Lägeravgift
Spårare: 1 200 kr
Upptäckare: 1 500 kr
Äventyrare: 1 750 kr
Utmanare: 1 750 kr
Ledare och föräldrar: 300 kr
Assistenter: Gratis
För scouter som behöver hjälp med lägeravgiften kan denna subventioneras av kåren. Hör av dig till
Fanny Linnros i så fall - fanny.linnros@gmail.com, 070-5398704.
Föräldrar
Vi ser gärna att många föräldrar anmäler sig som ledare på lägret. Vi är en stark lägerstab som
kommer ansvara för och planera lägret men behöver föräldrars hjälp att täcka upp på avdelningarna
då några ledare fått förhinder. Det är en fantastisk upplevelse att få vara med och se scouterna
utvecklas under en vecka i Mälaren! Syskon är välkomna att följa med och betalar då för motsvarande
åldersgrupp som de skulle tillhöra.

Hör av dig till respektive avdelningsledare eller direkt till Magnus eller Fanny om du vill vara med. Du
kan också hjälpa till med transport av material till och från lägret. Du är så välkommen! Kontakta
Magnus Lindstedt, 070-5858081.
Mer information
Mer fakta om tider, packning och resan till och från lägret kommer närmare sommaren till dem som
har anmält sig. Har du andra frågor? Kontakta gärna Magnus Lindstedt, mange.lindstedt@telia.com,
070-585 80 81 eller någon av oss andra i lägerkommitten, eller dina vanliga ledare.
Informationen kommer också löpande läggas upp på hemsidan www.blackeberg.nu

Anmäl dig nu!
För att anmäla dig till lägret betalar du in hela avgiften, enligt ovan, till plusgiro 50 14 65-9,
Blackebergs sjöscoutkår senast den 30 april. Skriv ”läger” namn och födelseår i meddelanderaden.
Vi ses i sommar!
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