
 

 

 

 

  



 

Hej alla glada sjöscouter! 

Nu när Pingstlägret klart med många fina seglarminnen och somriga scoutäventyr är det snart dags igen 

för ett hejdundrandes SOMMARLÄGER på Brännö. 

VAD?VAD?VAD?VAD?    

I år fyller Göteborgs Sjöscoutkår 105 år och det firar vi med att ha ett större sommarläger tillsammans med 

två andra kårer, Viggbyholms Sjöscoutkår och vår tyska vänkår Pfadfinderstamm Fredy Hirsch VCP-

Kreuzberg som hälsade på senast sommaren 2011. 

Temat för lägret är än så länge hemligt men det kommer med stor sannolikhet innehålla en mängd 

aktiviteter så som segling, bad och lekar. Vi kommer såklart göra utfärder, gå på spår och upptäcka nya 

delar av Brännö som kanske inte ens de mest inbitna sjöscouterna känner till. 

På detta så kommer vi ha ett fullfjädrat köksteam som kommer göra varje lägerdag till en kulinarisk 

höjdpunkt. 

NÄRNÄRNÄRNÄR    och    VAR?VAR?VAR?VAR?    

Sommarlägret kommer pågå 6 6 6 6 ––––    10 augusti10 augusti10 augusti10 augusti för alla och 3 3 3 3 ––––    12 augusti12 augusti12 augusti12 augusti för utmanare och ledare. 

Våra långresande vänner kommer vara på plats ca 5555    ––––    11111111    augustiaugustiaugustiaugusti. 

För de allra yngsta scouterna så kommer det att ges ett kortare läger mellan 6 6 6 6 ––––    8888    augustiaugustiaugustiaugusti men alla är 

välkomna att delta hela vecka om en känner att det fungerar för scouten! 

Vi åker gemensamt ut till Kårstationen på Brännö både med egna båtar och med Challebåten. 

Samling kommer att ske på Saltholmen på måndag morgon klockan 09:00klockan 09:00klockan 09:00klockan 09:00 och alla kommer att åter vara 

på Saltholmen igen på fredagen klockan 16:16klockan 16:16klockan 16:16klockan 16:16. 

HUR?HUR?HUR?HUR?    

Vidare information och anmälan hittar du via länken: 

ssssommarlagerommarlagerommarlagerommarlager....gsjo.orggsjo.orggsjo.orggsjo.org     

Anmälan ska vara inne senast den 30 juni30 juni30 juni30 juni! 

Sommarlägret kommer att kosta 1111250:250:250:250:---- för alla scouter. 

Ledare som hjälper till innan, under eller efter lägret betalar 0:0:0:0:---- men behöver fortfarande anmäla sig! 

Betalning sker som så ofta förr till kårens plusgirokonto med texten SOMMAR NAMN AVDELNING: 

Exempel: ”SOMMAR Anderz Hellgren Clownfiskarna” 

PG 494 85 37PG 494 85 37PG 494 85 37PG 494 85 37----8888 

Betala senast 31 juli31 juli31 juli31 juli! 

Se väl för utSe väl för utSe väl för utSe väl för ut    

Anderz ”Krabban” Hellgren – Göteborgs Sjöscoutkår 

Bo ”Bobbo” Olofzon – Viggbyholms Sjöscoutkår 

Simon Dürsch  - Pfadfinderstamm Fredy Hirsch VCP-Kreuzberg 

INBJUDAN TILL SOMMARLÄGRET 2018 


