
Läger brev 3 

 

Hej! 
 
Nu är det bara drygt en vecka kvar tills vi är på läger. Vi i lägergruppen håller på att planerar det sista för att era barn 
skall få en så bra lägerupplevelse som möjligt. 
 
Jag vill egentligen bara meddela att vi skulle uppskatta om alla scouter har med sig en strumpa i storlek 40-46. Strumpan 
kommer att ingå i programmet och den kommer inte att kunna användas efter det.  
 
Jag vill också ytterligare en gång till trycka på att uppblåsbara sängar eller luftmadrasser inte är att rekommendera de blir 
bara en köldsamlare och barnen kylds ner underifrån. Det finns däremot självuppblåsbara liggunderlag som är gjorda för 
friluftsliv som är lämpliga.  
 
Glöm inte att låta scouterna packa ner i sin väska/ryggsäck själva, de hittar mycket bättre i sin packning då. Jag kan 
också rekommendera att packa i små påsar av olika färger eller där det går att se igenom det underlättar också för 
scouterna att hitta.  
 
Vi håller fortfarande tummarna för att det skall bli bra väder under lägret men det kan lika väl bli lite kallt så packa gärna 
ner mössa, vantar, långkalsonger och en extra tröja. Glöm inte att alla behöver ha regnkläder och vattentäta skor.  
 
Jag vill också be er att inte kontakta era scouter för att höra hur de har de, det är oftast då de får hemlängtan. Vill ni veta 
hur det går ring någon av oss ledare istället: 
Anna tel. 073-9863551 eller 
Roger tel. 073-0408950 
 
Det finns fortfarande chans att åka med som förälder hör av dig hit i så fall. Vi tycker bara det är trevligt med föräldrar 
som kan tänka sig att hjälpa till med någon enkel uppgift. God mat lovas. 125 kr/dag kostar det. 
 
Hur och vem som skall köra till och från lägret har era avdelningsledare till uppgift att arrangera. Har ni inte hört något så 
hör av er till dem. 
 
Under lägret kan ni se vad som händer på vår blogg som ligger på vår hemsida www.trollhattansscoutkar.se 
eller via vår sida på Facebook (Trollhättans Scoutkår). 
 
Detta brev går bara till en förälder/vårdnadshavare, var god skicka info vidare till ev. annan förälder/vårdnadshavare 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Anna Gunnarsson 
Ordförande 

 

http://www.trollhattansscoutkar.se/

