
 
 
 

Snart är det vi alla väntat på här – århundradets sommarläger! 
 
För de som inte märkt så fyller Åbo Vildar 100 år i år och detta kommer att firas med ett storartat 
kårläger ute på Björkö, Houtskär. Till lägret är alla Vildar välkomna, såväl nya som gamla, 
dessutom kan du ta med din kompis som inte ännu blivit Vilde! Programmet kommer att bestå av 
de bästa godbitarna från kårens 100 år med allt vad det innebär av lägerliv; god mat, roliga 
övningspass, stämningsfulla lägerbål, tävlingsinslag, simning, segling, nya och gamla vänner, sol... 
Allt det som bidrar till härliga minnen! Så kom med på läger, det här vill du inte missa! 
 
Lägertid: Vargungar (åk. 1-3)  3-5.8.2017 (torsdag-lördag)
 Äventyrsscouter (åk. 4-5)  31.7-5.8.2017 (måndag-lördag)
 Spejare och äldre (åk. 6-)  31.7-6.8.2017 (måndag-söndag) 
 Besöksdag   5.8.2017 cirka kl. 11-15 (lördag) 
 
Pris:  Vargungar   40 € 
 Äventyrsscouter  70 € 
 Spejare och äldre  80 € 
 Dagsavgift (för ledare utan uppdrag) 20 € 
 Vuxen familjelägerdeltagare 40 € + 5 €/äldre barn/dygn 
  
 Avgiften inkluderar transport med gemensam buss till lägret för alla åldersgrupper, 
 transport hem på söndag för spejarscouter och äldre, program, mat och tält-
 övernattning.  
 
Ta med en kompis! 
Har du kompisar som inte ännu är scouter men som vill prova på lägerliv? Ta med dem på 
Juba100! Kompisdeltagarna deltar i samma program som alla andra scouter och anmälningen är 
den samma som för övriga (se instruktioner nedan). Skriv även i anmälan i “Övrigt”-rutan din scout-
kompis namn.  
 
Familjeläger 
Tillsammans är allting mycket roligare och därför vill vi ge alla möjlighet att delta i lägret oberoende 
om du är aktiv eller före detta Vilde med små barn eller förälder/partner till en scout! Det går alltså 
bra att komma med också som “utomstående vuxen” bara du är beredd att hjälpa till med något - 
alla händer behövs nämligen! Ange i samband med anmälan vad du kan tänka dig att göra så 
pusslar vi ihop en fungerande lägervardag åt alla! Barn i scoutålder deltar i mån av möjlighet i den 
egna åldersgruppens program och för yngre barn ordnar vi anpassade aktiviteter (utfärd, pinn-
brödsbakning, pyssel…). Programmet som är specifikt för familjedeltagare ordnas från torsdag till 
lördag, men man får förstås delta en längre eller kortare del av lägret om man vill. Dock vill vi 
poängtera att lägret under måndag och söndag kommer vara stökigt p.g.a. att kök m.m. byggs 
respektive rivs och det är tight tidtabell - därför är dessa dagar inte att rekommendera för små-
barnsfamiljer som inte är väldigt flexibla och självgående.  
Anmälning senast 23.5 via Kuksa. Meddela även om ni deltar i den gemensamma skjutsen. Frågor 
och önskemål om familjelägret ska riktas till Hedda Mether, 040 752 6215/hedda@abovildar.fi. 
(Under sommaren kommer vi vid behov att försöka koordinera så att alla inte behöver släpa med 
sig pottor, strandleksaker etc.)  
      VÄND! → → → 
 



Besöksdag 
Lördag 5.8 cirka kl. 11-15 är det besöksdag för deltagarnas familjer och vänner. Efter besöksdagen 
åker vargungarna och äventyrsscouterna hem med sina föräldrar eller med en annan överens-
kommen vuxen. Besöksdagen kostar 10 €/person och avgiften inkluderar bl.a. lunch och kaffe. 
Mera information om besöksdagens program, anmälningsförfarande etc. kommer i nästa läger-
brev. 
 
Hur tar vi oss till lägret och hem igen? 
Åbo Vildar ordnar busstransport från Åbo till lägerområdet. Hem hoppas vi att vargungar och 
äventyrsscouter åker med föräldrar eller andra efter besöksdagen. På söndagen ordnas 
gemensam busstransport hem. Tidtabell och rutt presenteras i nästa lägerbrev. Meddela i 
“Övrigt”-rutan i anmälan om du inte åker med den ordnade transporten (skriv tydligt vilken/ 
vilka vägar det gäller) eller om hemtransporten för varunge eller äventyrsscout inte kan 
ordnas och ni behöver hjälp med detta. 
 
Anmälan  
Absolut sista anmälningsdag är tisdag 23.5.2017. Det är väldigt viktigt att din anmälan görs i tid 
eftersom vi kommer att boka transport, planera program etc. under våren och då utgår vi från 
anmälningsläget per 23.5. Anmälan är bindande och vid eventuell avanmälan efter 23.5 måste 
hela lägeravgiften betalas (vid sjukdomsfall krävs läkarintyg för att inte behöva betala avgiften).  
 
Scouternas och ledarnas anmälan görs via scoutens elektroniska medlemregister Kuksa och 
du kommer direkt till evenemanget med den här adressen: 
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=14460  
(en direktlänk finns också på www.abovildar.fi under “Jubileum 2017”). Anmälningen ska göras 
med vårdnadshavarens koder om scouten inte är myndig.  
 
För att kunna anmäla sig måste både barnet och vårdnadshavaren ha Scout-ID och vara regi-
strerade i Kuksa. När kåren matade in vårdnadshavarens e-postadress i Kuksa skickades Scout-ID 
automatiskt per e-post. I VISSA FALL KAN MAILET HA HAMNAT BLAND SKRÄPPOSTEN - 
KOM IHÅG ATT KOLLA DÄR OM NI INTE FÅTT KODEN! Nedan finns en guide för hur man 
registrerar sig som vårdnadshavare. 
 
Att anmäla sitt barn till ett evenemang görs via en länk (se ovan). Då man klickat på länken, 
kommer man till samma inloggningsruta som då man loggar in till Kuksa. Man loggar in och kan då 
anmäla ett eller flera av sina barn. Vid anmälning till evenemang kan det också förekomma extra 
frågor om allergier etc. OBS! Vi får inte uppbevara hälsoinformation i medlemsregistret och 
därför måste allergier och sjukdomar anges på nytt vid varje anmälan! För evenemang där 
minderåriga deltar förutsätts alltid föräldrarnas medgivande. 
 
Om anmälningen i Kuksa känns främmande rekommenderar vi guiden på: 
fissc.fi/files/KUKSAföräldraInfo.doc 
 
Vid problem med anmälan ska ni kontakta kårens medlemsregisteransvariga Emmi Nylund, 
040 549 8291 eller emmi.n@abovildar.fi 
 
Mera information 
Ett lägerbrev med information om bl.a. transport, utrustning och betalningsinstruktioner för läger-
avgiften postas i början av sommaren åt alla anmälda till den adress som finns angiven i medlems-
registret Kuksa.  
                   
Har du frågor? Vi svarar! 
 
Lägerchef    Vice lägerchef 
Sussi Björkman, 0400 828 113  Idun Hellström, 050 588 0052 
sussi@abovildar.fi   idun.hellstrom@hotmail.com 
 
I väntan på sommaren, 
Staben för Juba100  
 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=14460

