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Hej deltagare i Roihus lägerkår KOLTRAST!    

 

Lägret börjar närma sig och det är dags att börja förbereda sig. På webben finns det massor av info, 
men här har vi samlat det viktigaste inför lägret. 

VAD SKA MAN PACKA MED? 

Du har väl kvar Lägerbrev II som skickades per post tidigare i sommar?  Där fanns en lista.   
Du kan annars gå in på Roihus webb-sida och kolla: http://roihu2016.fi/sv/deltagare/lagerbrev-0 

ALLA ska ha med sig vissa saker varje dag, packat i en utflyktsryggsäck - ta med den i bussen! 

x Anteckningsmaterial (papper, pennor):  
Blyertspenna, 2 permanent tusch (spritpenna) en tjockare och en tunnare. 

x Påfylld dricksflaska  
x Huvudbonad  
x Litet förstahjälpen kit per patrull: plåster, sårtvätt  
x Solskydd  
x Sittunderlägg  
x Matkärl i en matkärlspåse av tyg 

Spejarscouterna (Tarpojat) 

x Egen sax att klippa papper/tyg 
x Måttband om du har (mjuk liten rulle ca 100 cm som man mäter tyg med) 
x Present att delas vidare via flyktingförläggningarna (om du vill):   

1 oanvänt häfte, blyertspenna och suddgummi. Packa dem snyggt i en liten plastpåse. 
Du kan ha den här med om du deltar i Globala dalens program. 

Explorerscouterna (Samoajat) 

x Något klädesplagg att piffa upp eller ett dynvar 
x Tråd (synålar skaffar vi) 

 
ALLA LÄGERDELTAGARE SKA 

x Märka sina saker med namn, lägerkårens nummer och den egna kårens förkortning:  
Förnamn Efternamn - 355 - Hemkår (KySc, 3B, SES osv) Till exempel: Scouten Sout 355/KySc 
 

x Det är viktigt att du minns att du bor i underlägret Unity och att vår by heter Virta. 
Lägerkåren heter KOLTRAST (355). Skriv upp det på en lapp eller mobilen! 
UNITY - VIRTA/KOLTRAST 355. 
 

x Alla vuxna (18 år fyllda) deltagare måste ha slutfört Tryggt tillsammans -kursen. 
http://roihu2016.fi/sv/karer/tryggt-tillsammans 

  

http://roihu2016.fi/sv/deltagare/lagerbrev-0
http://roihu2016.fi/sv/karer/tryggt-tillsammans
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x Som vi berättade tidigare har vi beställt busstransport med Wikströms Busstrafik Ab  
till och från lägret. Priset är 20 e oberoende av rutter. Din egen kår meddelar hur du ska betala. 
Vi har ju två bussar, så det är viktigt att du i synnerhet på hemfärden stiger på rätt buss!  
Meddela bussvärden om du inte kommer med bussen, så väntar vi inte i onödan. 
 
Här ser du tiderna när du senast ska vara på hållplatsen. Mera info i bilagan. 
Tiderna från lägret är ungefärliga ankomsttider. 
 
U37  Ekenäs - Karis - Ingå - Evois (Roihu) 
Till lägret :          Ekenäs (7.15) Karis (7.45) Ingå (8.30) Evois (11.15)     den 20.7. 
Från lägret          Evois (13.45) Ingå (16.15) Karis (16.45) Ekenäs (17.15)  den 28.7. 
 
U38  Kyrkslätt - Esbo 
Till lägret:           Kyrkslätt (8.10) Esbo (8.45) Evois (11.15)     den 20.7. 
Från lägret          Evois (13.45) Esbo (16.00) Kyrkslätt (16.30)    den 28.7. 
 

 
KONTAKTUPPGIFTER 
 

x Hittar du din lots och lägerkårcheferna?  
Skriv upp kontaktuppgifterna på en lapp eller spara i din mobil. 
 

KOLTRAST (355) 
 
Lägerkårchef, I-hjälp Frans Sontag  045 878 0500  
Vice lägerkårchef Jenni Nyman  040 831 2538  
Vice lägerkårchef före Christina Chrisse Lundell 040 501 8404 (inte med hela lägret) 
Roverlots  Fredrika Frida Åkerö 040 732 9282  
Explorerlots  Frida 
Spejarlots  Katarina Lindholm +46 736 939 591 (Sverige) 
Om ni vill ha någon ledares emailadress kan ni be om det via sms. 
 
Unity (underlägret) Henni Varhimo  
Virta (byn)  Tiina Riihilahti, Laura Lettenmeier , Sirpa "Sirppis" Saaristo 
 
 
Lycka till med förberedelserna - Är du redo för Roihu? 
Glöm inte att gå in på webben och värm upp dig inför eld och lågor.... 
 
Med scoutiga hälsningar 
Ledarna i Koltrast 


