Inbjudan och program till årets bästa 80-årskalas!
Alla medlemmar och även tidigare scouter är hjärtligt välkomna till Östhammars sjöscoutkårs
Jubileumshajk på Sjötorget i Östhammar. Vi firar nämligen 80 år. 80 år!

Program och information
Torsdag 24 augusti
Packning släpkärran kl.15:00 Näsudden
Deltagare Ledare, Äventyrare och Utmanare
Fredag 25 augusti
Ledare transporterar packning från kl.15:00 Näsudden
Bygga upp lägerplatsen kl.16:00, Äventyrare och Utmanare ansluter
Middag
Lägereld
Övernattning
Deltagare Äventyrare, Utmanare och Ledare (så många som möjligt)
Lördag 26 augusti
Frukost klockan 08:30
Spårare och Upptäckare ansluter klockan 10:00
Aktivitet Segling kl.10:00-12:00
Lunch kl.12:00-13:00
Blandade aktiviteter inklusive födelsedagsfika kl.13:00-17:00
Segling för allmänheten kl.14:00
Middag för befintliga och tidigare medlemmar (inklusive respektive) kl.18:00
Lägerbål kl.21:00
Övernattning
Söndag 27 augusti
Frukost kl.08:00
Riva lägerplatsen, packa och städa
Lunch kl.12:00
Riva lägerplatsen, packa och städa, fortsättning
Transport scouter och packning till Näsudden kl.13:30, föräldrahjälp behövs
Uppackning kl.13:45, föräldrahjälp behövs
Avslut vid Näsudden kl.15:00
Deltagare samtliga scouter, ledare och föräldrar

Anmälan
Görs senast 15 augusti till Sofie genom att mejla sofieedin@gmail.com eller sms:a 070-394 68 57,
svar på följande frågor:
1.
2.
3.
4.

Vad heter scouten som ska med på kalaset?
Vilken avdelning tillhör individen?
Kan du som förälder hjälpa till på söndag och har du tillgång till bil = skjutsa scouter?
Finns det något som gör att scouten avviker från programmet, i så fall vad och hur?

Övrigt
Tips för packning, se vår hemsida osthammarssjoscoutkar.se.
Vi har tillstånd att få ha hajk/lägerplats på Sjötorget.
Ledarna kommer att ha ett vakandeschema under natten för att proaktivt förhindra eventuella bus
från festande personer som skulle kunna uppehålla sig på Sjötorget
Kostnad? 0 kronor. Detta kalas bjuder scoutkåren på!

Tillägg till tidigare medlemmar och respektive
Vi ser gärna att vi får påhälsning av er under denna hajk, mer eller mindre av den. Vi behöver dock
veta om, när och hur ni tänker dyka upp. Meddela Sofie om ni ämnar vara med på hela hajken eller
middagen på lördag.
En rimlig och inte alltför hög summa kommer detta att kosta er, men detta är beroende av hur
många som kommer. Vi återkopplar angående det när vi vet mer.
Svara senast 18 augusti, men gärna så snart som möjligt. Svara då på följande frågor:
1. Vem/vilka deltar?
2. På vilka programpunkter deltar du/ni?
3. Specialkost?

Missa inte detta unika tillfälle – att fira Östhammars sjöscoutkår 80 år!
Scoutliga hälsningar från ledarna i kåren

