Mammut 2016

8-10.7.2016

I år ordnar Nykarleby Forsfarare och Pedersörenejdens
Korsbärare, PnKb, ett sommarläger tillsammans. Mammut 2016
har temat stenåldern och det blir full fart, häng med och träffa nya
scoutvänner! Lägret ordnas 8-10.7.2016 vid Tisskärssand i
Vexala. Vi hoppas på sol, vind och myggor. Förutom att lägret
kommer att ha mycket och bra program kommer vi också att ordna skilt och häftigt program
åt Explorerscouter!
Har du en kompis som gärna skulle pröva på att sova i tält och bekanta sig med scoutingen
som hobby? Vi välkomnar också kompisdeltagare till lägret! Som kompisdeltagare är du en
lika stor del av lägret som vilken annan scout som helst och har program tillsammans med
andra i din ålder. Nu har du som scout chansen att visa dina kompisar vilken rolig och häftig
hobby du har!
Information
Scoutlägret börjar på fredag 8.7 kl 9.30 vid Tisskärssand i Vexala och avslutas på söndag
10.7 kl 16. På torsdag ordnas byggläger från kl 18 och framåt för ledare över 18 år. Ät
middag före du kommer på byggläger, vi ordnar en kvällsbit senare på kvällen.
Som lägerchef fungerar Alfred Sjöholm och som vice lägerchef Christoffer Dahlin.
Anmälning
Anmäl dig senast 31.5.2016 via länken på hemsidan nykarlebyforsfarare.scout.fi. Observera
att det inte är något www i adressen till hemsidan. Scouter under 15 år behöver lämna in en
tillståndslapp med vårdnadshavares underskrift före lägret. Lappen kan lämnas in i
Nykarleby till församlingshemmet adresserad till Maria Forsblom eller i Jakobstad till PnKb´s
kårlokal i en utmärkt låda. Alla ledare skall också anmäla sig via hemsidan.
Avgift
Hela lägret kostar 30 euro per deltagare eller 10 euro per dag ifall man inte kan delta i hela
lägret. I lägeravgiften ingår mat och program. Scouterna behöver inte ta med sig någon mat
utan vi gör all mat antingen på trangia eller i ett gemensamt kök. Avgiften kan betalas in på
PnKb´s kontonummer FI73 5567 1020 0014 02. Betala lägeravgiften senast 7.6.2016. Kom
ihåg att skriva lägeravgift och scoutens namn i meddelandet.
Personlig utrustningslista:
 Ombyteskläder (bekväma och oömma)
 Regnkläder
 Bekväma skor
 Varm tröja och varma kläder. Det kan blåsa kallt från sjön.
 Stövlar/kängor/skor som klarar regn
 Arbetshandskar (kan vara bra)
 Simdräkt och handduk
 Pyjamas















Mössa
Tandborste och övriga hygienartiklar
Myggmedel/mygghatt och solkräm
Matkärl (djuptallrik, mugg, bestick i en tygpåse)
Vattenflaskor minst 2 st 0,5 L
Sovsäck och liggunderlag
Flytväst (om du har)
Kniv
Penna o anteckningsmaterial
Eget stormkök om du har och vill ta med
Scouthalsduk
Mindre ryggsäck som rymmer en jacka och vattenflaska (i storlek med skolväska)
Kompass (om du har)

Ta inte med värdefulla saker som kan gå sönder eller tappas bort! Telefon för samtal hem
eller hemifrån finns på lägret. Kontakta Alfred 050 5337 211 eller Christoffer på nr 040
8687170 (innan lägret 050 4690920). Kåren ansvarar inte för scouternas utrustning och
saker som går sönder eller tappas bort på lägret. Under lägret sover vi i kårens tält. Vill man
ta med eget tält så går det fint. Det finns ingen försäljning av något slag under lägret så inga
pengar behövs.
Frivilliga vuxna
Det här blir ett stort läger och vi behöver all hjälp vi kan få. Vi söker frivilliga föräldrar som vill
hjälpa till under lägret, vi har både stora och små uppdrag. Man kan t.ex. hjälpa till i
lägerköket för lunch (kl 10-13) eller middag (kl 15-18). Givetvis kan man delta hela lägret. Vi
behöver personer som hämtar mat och kör ut till lägret, eller transporterar färskvatten. Vi har
redan några frivilliga föräldrar men behöver fler, speciellt på kökssidan. Ni kan anmäla om ni
vill hjälpa till samtidigt som scouterna anmäler sig eller på email/telefon till Alfred.
Vägbeskrivning till Tisskärssand från Nykarleby centrum
Kör mot Munsala längs Munsalavägen och sväng av mot Vexala. Fortsätt rakt mot Vexala i
ca 5 km och sväng till höger mot Domarbacken (inte mot fiskehamnen). Kör förbi
Domarbacken rakt in på grusvägen. Fortsätt en god stund ca 8 km. Sväng till vänster in på
Båthällsvägen och kör ca 700 meter, då är du mitt inne i lägret och framme. Vi lägger upp
skyltar i korsningarna.

Hälsningar
Alfred och Christoffer
alfred.sjoholm@multi.fi 050 5337 211

dahlincbg@gmail.com 050 4690 920
PnKb´s lägertelefon 040 8687 170

Tillståndslapp
Scout
Evenemang

Sommarläger Tisskärssand 8-10.7.2016

Ledare

Lägerchef Alfred Sjöholm
Vicelägerchef Christoffer Dahlin

Vårdnadshavandes underskrift

