
Lägerbrev 2 20140331

Hässelby Scoutkår och Hässelby Strands Sjöscoutkår 

bjuder härmed in dig till sommarens äventyrsläger: 

 Medieval 2014

Missnöjet växer i hela Svea Rike!

Missnöjet över  Konung Eriks styre av Svea Rike växer i hela landet.

Konungen har därför inbjudit invånare från samtliga län i landet till ett

stort  Gästabud. Landets bönder har drabbats svårt av missväxt och

pesten som härjar i landet. På grund av minskade skatter från bönderna 

börjar landets kyrkor och adel även visa missnöje mot landets Konung. 

Konung Erik vill därför ha ditt stöd under sommaren.

Var:
Lägret går av stapeln vid Spjutsund som ligger vid Gålö Havsbad. Vi kommer att åka SL-buss till lägret 

förutom Konvojen som seglar eskader (separat information kommer).

Datum och lägeravgift:
Bäver/ Spårare 30 juli – 2 augusti 2014 avgift 800 kronor 
Upptäckare 28 juli – 2 augusti 2014 avgift 1200 kronor 
Äventyrare 26 juli - 2 augusti 2014 avgift 1400 kronor 

Anmälan och kontakt: Självklart ställer vi upp och hjälper kung Erik. Definitivanmälan görs genom att 
betala in resterande belopp (minus ev preliminär anm avg om detta gjordes innan den 28/2) 

till PG 65 17 38 - 7 senast den 31 maj 2014. Ange scoutens namn och kår vid betalning. Har du missat 
att betala in preliminäranmälan är det inte försent. Betala bara in hela beloppet nu.

Välkomna önskar lägerledningen. Tveka inte att kontakta oss om du undrar något:
Peter Isander Fredrik Eliasson
peter@medieval2014.se fredrik@medieval2014.se

Lägerbrev 3 skickas ut 9 juni 2014 och innehåller restider, packlista, kontaktinformation och annat viktigt.

HJÄLP önskas Vi behöver hjälp med materiel-, båt-, och kanottransporter. Någon som har släp, båtkärror 

(gärna bromsade)? Dragkrok? Någon som kan hjälpa till med transport till Gålö lördag 26/7 och från Gålö 

lördag2/8? Snälla hör av dig till Fredrik och Peter via mail enligt ovan.

Ps/ Det är nu bekräftat att Kung Erik bjuder in till gästabud 25-27 april. Blir det upptrappningen till 

sommarens äventyrsläger? Anmäl dig enligt instruktioner i Gästabudsinbjudan. /Ds


