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Graal18
Välkommen till jakten på scouternas graal!

Året var 1922. Scouternas grundare Robert Baden-Powell hade samlat sina allra
trognaste scouter för en resa till Sverige. Under en veckas läger på Brownsea
Island hade de drillats i scoutlagens grunder och pratat om vad det verkligen
innebär att vara en scout i hjärtat. Med sig på resan tog de en bägare som de
kallade scouternas graal. Syftet med resan var att gömma graalen på ett säkert
ställe. De ville säkerställa att endast scouter som verkligen förtjänar att dricka
ur graalen är de som hittar den. Den som dricker ur den kan nämligen förändra
världen…...
_____________________
Samma sommar var några barn från norra Lidingö på sitt första scoutläger i Stockholms
skärgård. De hade just bildat sin kår och valde att ta båtar ut till Gällnö för att leva lägerliv i
en vecka. På Gällnö stötte de på scouterna från England som de hade mycket roligt med. Att
Lidingöscouterna då fick kunskap om graalen har vi nu fått reda på. Det har varit en väl
bevarad hemlighet i nästan etthundra år. När vi styr vårt läger mot Gällnö i sommar är det
för att hitta scouternas graal. Vi har vissa ledtrådar men det kommer att krävas att vi visar
oss vara värdiga scouter om vi ska nå fram till målet. Gör vi det kommer vi att kunna
förändra världen så att scoutlagen blir …
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Nu är det bara några härliga sommarlovsveckor kvar innan det är dags att åka till Gällnö för
jakten på scouternas graal.
Här kommer mer information om utfärds- och hemfärdstider, packlista m.m. Efter detta brev
har vi inte tänkt skicka ut mer information. Men det kan ju hända att vi kommer på något vi
behöver komplettera med. Om ni har några frågor nu eller om det dyker upp något under
sommaren får ni gärna kontakta:
Allmänt: Fredrik Björkstedt (lägeransvarig) – fredrik.bjorkstedt@telia.com Telefon 070-738
54 72 eller Annika Elmér (lägerasvarig) – elmer.annika@gmail.com Telefon 070-573 89 59
Äventyrare: Åsa Sköldberg – asa.skoldberg@gmail.com Telefon 070-238 85 10
Upptäckare: Henrik Barckman – henrik.barckman@gmail.com Telefon 070-747 00 39
Spårare: Fredrik Ruben – fredrik@ruben.com Telefon 070-427 41 10
Även under lägret ska vi se till att vara kontaktbara på numren enligt ovan. Som en del av
säkerheten under lägerveckan har vi också en kontaktperson på hemmaplan som vi som är
på lägret kan höra av oss till om vi t.ex. behöver få ut något meddelande.

Tider
UTFÄRD
Äventyrare: äventyrarna seglar ut söndagen den 5 augusti. Vi ses kl. 9 vid Sjöstugan i
Södergarnsviken. Medtag en stadig lunch i en förslutningsbar låda (ska kunna användas för
matsäck under lägret), vattenflaska och någon frukt. Glöm inte din egen flytväst.
Upptäckare: åker Waxholmsbåt från Gåshaga brygga, där vi ses kl. 8:00 den 6 augusti.
Medtag en stadig lunch i en förslutningsbar låda (ska kunna användas för matsäck under
lägret), vattenflaska och någon frukt.
Spårare: åker Waxholmsbåt från Gåshaga brygga, där vi ses kl. 8:00 den 8 augusti. Medtag
en stadig lunch i en förslutningsbar låda (ska kunna användas för matsäck under lägret),
vattenflaska och någon frukt.
Bäver: åker Waxholmsbåt från Gåshaga brygga, där vi ses kl. 8:00 den 10 augusti. Medtag en
stadig lunch i en förslutningsbar låda (ska kunna användas för matsäck under lägret),
vattenflaska och någon frukt.
HEMFÄRD
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Samtliga lägerdeltagare ankommer till Gåshaga brygga kl. 17:50 den 11 augusti.
Upphämtning av scouter sker alltså vid Gåshaga brygga.

Fickpengar, mobiltelefon och uppdatering hem och andra regler
Mobiltelefon
Vi vill att alla scouter ska kunna delta på lägret med fullt fokus på äventyr, upplevelser,
vänskap och jämlika villkor. Av det skälet vill vi inte att scouterna har med sig sina
mobiltelefoner.
Ledarna har med sina mobiltelefoner till lägret och där går det bra att lämna meddelanden.
Händer något som vårdnadshavaren behöver känna till hör ledarna av sig. Kontakt i första
hand under lägret: Fredrik Björkstedt lägerchef (070-738 54 72), Annika Elmér lägerchef
(070-573 89 59) eller Åsa Sköldberg säkerhetsansvarig (070-238 85 10).
Pengar på lägret
På Gällnö finns en handelsbod dit scouterna förmodligen kommer att få gå vid ett tillfälle för
att köpa glass. Vi ledare kommer att försöka styra konsumtionen men det är bra om scouten
har med sig 20-40 kronor.
Bad
Vi kommer att bada varje dag!
Alkohol, tobak och andra dumheter
Lägret är som vanligt helt drogfritt.
Övriga regler!
Vi kommer att ha en genomgång med scouterna om vilka förhållningssätt och regler som
gäller under lägret. Vår lägerplats ligger exempelvis på ett ställe som är öppet även för andra
besökande. Om scouten inte följer våra regler kommer vi i första hand tillrättavisa, men får
vi stora problem kontaktar vi föräldrar och i sista hand fattas ev. beslut om att scouten får
lämna lägret på föräldrarnas bekostnad.
_____________
Vi ser fram mot ett härligt scoutäventyr i sommar! Om ni har några frågor så går det bra att
kontakta någon av oss ledare.
Trevlig sommar!
/Ledarna
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Packlista

Packlista för läger
Ibland glömmer man ta med sig vissa saker och ibland tar man med sig helt onödiga saker. En
packlista är ett bra hjälpmedel för att få med sig precis det man behöver. Saknar du någon
utrustning, fråga då din ledare så kan du få låna det från kåren eller någon av ledarna.

Bära och bo:

När du ska äta:

☐ Dagryggsäck till dagsaktiviteter
☐ Sovsäck (innerlakan sparar på sovsäcken!)
☐ Liggunderlag
☐ Ev. kudde

☐ Stor och liten kåsa
☐ Kniv, gaffel och sked
☐ Diskhandduk
☐ Matlåda som håller tätt
☐ Vattenflaska, minst ½ liter

På kroppen:

Bra att ha med:

☐ Sovkläder, t.ex. ett underställ och
sovstrumpor (ej samma
kläder som man har på sig under dagen)
☐ Flera par kalsonger/trosor
☐ Strumpor
☐ 2 par byxor (helst inte jeans)
☐ 2 par shorts
☐ T-shirts
☐ Varm tröja (fleece eller ull)
☐ Regnkläder, både byxor och jacka
☐ Väl ingångna skor som inte ger skoskav
☐ Sandaler & stövlar
☐ Buff eller liknande halsduk om du är frusen

I necessären
☐ Tandborste
☐ Tandkräm
☐ Tvål
☐ Mensskydd
☐ Mediciner
☐ Solskyddsmedel
☐ Myggmedel
☐ Liten handduk

☐ Sittunderlag
☐ Arbetshandskar
☐ Penna, papper, bok
☐ Kamera (om du vill)
☐ Kortlek
☐ Solskydd, t.ex. keps och solkräm
☐ Enklare sjukvårdsaker, plåster och
skoskavstejp
☐ Pannlampa eller ficklampa
☐ Extrabatterier
☐ Kniv (om du har knivbevis)
☐ Badkläder & handduk

På dig själv:
☐ Scoutskjorta, halsduk och sölja
☐ Oömma byxor
☐ Ordentliga gymnastikskor
☐ Vindtät jacka (regnjacka kan funka som
båda)

Se till att allt är märkt med namn och telefonnummer. Pappa/mamma eller någon annan kan hjälpa dig
att lägga fram sakerna, men du måste packa själv så att du vet vad du har med dig! Ett bra
packningsknep är att packa i packpåsar.

