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Lägerbrev 3
Hej igen! Nu närmar sig snart lägret! Jippie! 😊
Här kommer kompletterande information.
Det varma vädret och gällande eldningsförbud har gjort att vi anpassar hela lägerverksamheten.
På ett vanligt läger lagar scouterna egen mat på spritkök förutom för spårarna. Pga eldningsförbudet är
kan vi inte ha öppen låga och därför tar vi med byggcentral och elspisar för central matlagning. Trots
detta är resurserna begränsade för att värma diskvatten i större mängder. För att minska på mängden
disk kommer vi trä över en plastpåse över kåsan/tallriken. Vi ber er därför att skicka med en rulle
starkare fryspåsar som går att trä över kåsan/tallrik.
Vi kommer naturligtvis vara extra noga med disk och hygien i denna värme. Vi ber er som föräldrar att
prata med era scouter om vikten av personlig hygien och framför allt tvätta händer med tvål efter
toalettbesök. Vi vill också att ni berättar för era scouter att det nu är extra viktigt att äta mat och fylla
på med vätska regelbundet för att inte bli trött och hängig. Självklart kommer vi ledare ha stor fokus
på det.
Vi sover som vanligt i tält men i detta läger kommer vi även att sätta upp vindskydd för extra svalka
för de som vill. Ett bra tips för skönare sömn är att komplettera sovsäcken med ett påslakan för att ha
något över sig om det blir varmt och undvika mygg. Ta också med keps/solhatt, men glöm inte
regnkläder då vädret trots allt kan slå om snabbt.
Ovan innebär alltså att utrustningslistan kompletteras med:
- Vattenflaska, påslakan, keps/solhatt och plastpåsar (4 måltider/dag)
Tider för utresa och hemkomst – se lägerbrev 2

Äventyrarföräldrar
På lördagmorgon, strax efter att äventyrarna seglar ut, kommer vi att lasta på allt som ska fraktas ut till
lägerplatsen. Om ni kan hjälpa till att lyfta på material, optimistjollar och följebåt är vi tacksamma.

Spårar- och upptäckarföräldrar
Vid hämtning av scouterna vid sjöhuset efter lägret är det mycket uppskattat av oss ledare om ni kan hjälpa till
att lasta av material, tält och båtar. Det underlättar så mycket att ha extra bärhjälp då.

Kontaktuppgifter
Åsa Keane, lägerchef

lager@lbr.se eller asa.keane@gmail.com

Kontaktperson på hemmaplan under lägertiden är Marie Sellén Ivari

072-077 17 09
076-527 75 75

Vi ledare ser verkligen fram emot lägret nu och önskar er
scouter varmt välkomna till en upplevelsefylld och rolig vecka!
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