
När e vi? 2018 
– Lägerbrev II 
 
 
Vad kul! Sommarens höjdpunkt närmar sig. Också du 
har anmält dig (eller någon i er familj är anmäld) till 
sommarlägret “När e vi?” 
 
Här kommer mera detaljerad information, dessutom 
ska ni samtidigt få betalningsinformationen för lägret 
(se längst ner) 
 
Datum:  Vargungeläger 27.7 -29.7 

  Äventyrsscouter och äldre 24.7 - 30.7 
 
Plats:    På Esbo stads lägerområde Kattilaniemi i Noux, Kattilajärvivägen 30, Esbo 
 
Lägerstart: 
Äventyrsscouter och äldre: 
Vi träffas på tisdag 24.7 kl 13 på lägerområdet. Samåk gärna! Man kan komma med buss, 
det är ungefär 4 km att gå till lägerområdet. 
Vargungar: 
Vi träffas på fredag 27.7 kl. 10 på lägerområdet. Samåk gärna! 
 
Besöksdag och Hemfärd för vargungarna: 
Föräldrar och andra intresserade välkomnas varmt till besöksdagen 29.7. kl 14-17 varefter 
vargungarna åker hem.  
 
Under besöksdagen serveras det saft och skorpor, ta gärna med egna matkärl. 
 
Lägret avslutas på måndag 30.7 kl.14 då resten av scouterna åker hem. Samåk gärna! 
 
 
Frågor: 
Korsfararflickorna: Janina Nyman, 040-8376177/ korsfararflickorna@gmail.com 
Södrik Stigfinnare: Miira Karvonen, 050-5378927 
Tre Björkar: Andreas Ehnberg (lägerchef), antto@nma.fi 050-5666335 
 
 
 
 
 
  

mailto:antto@nma.fi


Utrustningslista 
Packa i rinkka eller stor väska.  
 
• Sovsäck 
• Liggunderlag 
• Nattdräkt 
• Kramdjur 
 
• Regnrock 
• Regnbyxor 
• Stövlar 
• Länktossor eller liknande 
• Strand-/vattensandaler 
 
• Vindtät jacka el. anorak 
• Extra byxor 
• Ylletröja eller fleece 
• Långärmade skjortor 
• T-skjortor 
• Shorts 
• Underkläder 
• Strumpor 
• Sockor 
• Mössa 
• Vantar 
• Lippis/huvudbonad 
 

• Simdräkt 
• Handduk 
 
• Toalettsaker 
    Tandborste, tandkräm 
   Schampo och tvål (gärna miljövänligt, vi 
tvättar oss vid sjön) 
• Näsdukar 
• Personlig 1-hjälp (plåster, medicin etc.) 
• Sysaker 
 
• Kärlpåse 
• Kärlhandduk 
• 2 djupa tallrikar (hållbara) 
• Mugg 
• Bestick 
• Dricksflaska, minst ½ l 
 
• Scouthalsduk 
• Kår/scout- skjorta/huppare, om du har 
• Anteckningsmaterial 
• Ficklampa 
• Sjukförsäkringskort 
• Ett klot, två sugrör, en knapp 

 
Dessutom kan du ta med dig: 
• Utstyrsel enligt tema 
• Flytväst (om du vill ha egen) 
• Scoutsångbok 
• Myggolja/stick (men inte spray, då tältduken inte tycker om spray) 
• Sololja 
• Solglasögon 
• Sittdyna/underlag 
 
Äventyrsscouter och äldre behöver dessutom: 
• Puukko 
• Kompass (om du har) 
 
Vi tar inte med oss: 
• Glasflaskor 
• Dåligt humör 
 



Elektronisk utrustning som telefoner och liknande rekommenderar vi att ni inte tar med. Vi 
ansvarar inte för eventuella skador på telefoner eller annan elektronik. Otillbörlig användning 
av telefoner etc. är förbjuden. Ledarna konfiskerar utrustning som stör ordningen. 
 
Sakliga mängder godis är ok under fritiden, men får inte synas under programmen. 
 
 
 
Lägeravgifterna betalas senast 15.6 till egna kårens konto: 
 
Vargungar 35€ 
Äventyrsscouter och Spejarscouter 75€ 
Explorerscouter och äldre ledare: 25€ 
 
Södrik Stigfinnare 
FI93 2305 1800 0033 41 
Meddelande: När e vi? och deltagarens namn 
 
Korsfararflickorna 
FI89 2001 2000 3446 49 
Meddelande: sommar 2018 + scoutens/scouternas namn 
 
Tre Björkar 
FI49 2213 1800 0055 37, med referensnummer  
 
Fram till den 31.5 kan man avanmäla sig utan kostnader och därefter debiteras hela lägeravgiften ifall 
inte läkarintyg eller motsvarande uppvisas. 
 
 
 
Kontakta ledarna om ni har ytterligare frågor! 
 


