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Idag är det fredag. Det är en bra dag. Förutom att lägerbrev 2 
har kommit ut, och det bara är ett par veckor kvar till 
sommarlägret, träffade Robinson Crusoe sin kompis på den 
öde ö han befann sig på, just på en fredag. Därför kallade 
Robinson sin kompis för Fredag. 

  

Lägerbrev 2  
ROBINSON 5-8.7.2021  
 
 
Hej och välkommen på läger! Vad roligt att du anmält dig till sommarens 
häftigaste evenemang! Här kommer mer info om tidtabell, vad du behöver 
packa med dig och bilder från lägerplatsen. 
 
 
Lägrets tidtabell 
 
På måndag 5.7 kl. 10 strandar vi på den ”öde ö” där vårt lägerområde är. Adressen 
till lägerområdet är Vihtilammintie 145, 05200 Rajamäki dit vi ber föräldrarna 
skjutsa barnen. Det finns en parkeringsplats, där det går att vända med bilen. Det 
tar ca 40 minuter från Gamlas till Kiljava med bil. Vi hoppas så många som 
möjligt av de som anmält att de inte har skjuts, kan samåka med någon annan. 
Meddela i så fall lägerchef Lotta ifall du får skjuts, så vi inte väntar på dig vid 
kårlokalen. Om du fortsättningsvis inte har möjlighet att få skjuts kommer du till 
kårlokalen, Kantelevägen 13, till kl. 8:30. Detta gäller de som anmält tidigare att 
de inte har skjuts till eller från lägerområdet. 
 
På torsdag 8.7 är det besöksdag kl.12 -14.30 för de som anmält att de deltar i 
besöksdagen och lägret avslutas kl. 14.30, då barnen avhämtas. De som deltar i 
besöksdagen ska också ta med sig matkärl att äta ifrån (tallrik, bestick, mugg). 
 

Coronainfo 
 
Vi följer de gällande säkerhetsföreskrifterna gällande coronapandemin. Vi tvättar 
och desinficerar händer alltid innan vi äter och efter att vi gått på dass. Alla som 
är äldre än vargungar sover var för sig. Vi arrangerar programmet så att vi håller 
oss till de egna åldersgrupperna så långt som möjligt, och äter också tillsammans 
med den egna åldersgruppen.  
 
OBS! Om man uppvisar symptom som kan tyda på coronainfektion måste man 
tyvärr stanna hemma. Om man blir sjuk under lägret måste man avbryta lägret, 
ledarna kontaktar i så fall föräldrarna. 
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Lägerplatsen 
 
Lägret hålls på Kiljava lägerområde i en rätt så gles tallskog bredvid en sjö. Från 
ett par bryggor går det att gå i vattnet, men att hoppa från bryggan är förbjudet! 
Ingen får gå och simma utan en myndig ledare som övervakar. Vi sover i kårens 
tält och egna hängmattor utspritt på området. För tälten finns stora trallar som vi 
kan ha under tälten för att de inte ska behöva vara mitt i blåbärsriset (som det 
finns en hel del  av på området). Vi får använda superlyxiga utomhustoaletter 
(mer känt som utedass) och det finns 3 lägerbålsplatser på området. 
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Utrustningslista 

 scouthalsduk 
 sovsäck  
 liggunderlag  
 hängmatta (se beskrivning i skilt bifogat dokument) för äventyrsscouter 

och äldre, vargungar sover i tält. 
 matkärl i en tygpåse: tallrik, mugg, kniv, gaffel och sked, kökshandduk 
 vattenflaska 
 handduk  
 simkläder  
 byteskläder för 4 dagar (tre t-skjortor el motsvarande, 4 underbyxor, 4 par 

strumpor, 2 par shorts/byxor) 
 pyjamas 
 varma kläder: ylletröja, yllesockor, mössa, långbyxor (nätterna är kallare 

än du tror!) 
 lippis eller annan mössa för soliga dagar 
 bekväma skor, t.ex. tossor 
 vandringsskor eller stövlar  
 regnkläder  
 toalettgrejer (t.ex. tandborste, tandkräm, myggmedel, solkräm, plåster, ev. 

egna mediciner) 
 sittunderlag 
 ficklampa 
 täljkniv eller fällkniv (också vargungarna får ta med) 
 papper och penna 
 kompass om du har 
 scoutsångbok, om du har 
 en sak som du absolut behöver, som du inte kan leva utan på en öde ö 

(tillräckligt liten och inte alltför dyrbar sak som du får med dig i rinkan) 
 Telefon kan tas med på egen risk men de används inte under programpass 

och inte heller under natten. Det finns inte heller någon möjlighet att ladda 
batteriet i telefonen! 

 En liten ryggsäck eller en tygpåse med axelremmar kan vara bra att ha för 
att bära med sig saker under lägret. 

 

Försök att packa allting i en enda rinka så vet du var du har dina egna saker! 
Vägen från parkeringsplatsen till lägerområdet är inte särskilt lång, men  
lösa påsar eller att bära saker i händerna är inte att rekommendera! Lämna 
onödiga saker hemma och packa dina saker själv så att du vet vad du har med dig! 
 
Om du saknar något av utrustningen kan du låna av någon bekant, man behöver 
inte alltid köpa nytt. Kolla t.ex. med de scoutkompisar som inte är på väg på 
lägret om de kan låna nåt, eller om någon annan vän eller bekant kan låna. Om du 
inte har någon av låna av, hör av dig till lägerchef Lotta, innan midsommar, så tar 
vi och kollar vad kåren har att låna ut. Observera dock att kåren inte har 
jättemycket extra utrustning, så det är alltid bättre om man kan låna av en egen 
bekant! 
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Hängmattsinfo 

  
Se skilt bifogat dokument.  

 

Priset 

 
Lägret kostar 30 € per person, för deltagare från samma familj är priset för alla 
familjemedlemmar 25 €. Om du ännu inte betalat det, vänligen gör det så fort 
som möjligt. 
 
Helsingfors KFUK/M scouter r.f. 
FI17 4055 0010 1306 37 
Skriv i fältet för meddelande: Scoutens namn + ROBINSON 2021 
 

 

Mer info och kontakt 

 
Ledare som är med på lägret: Bigi, Carina, Dante, Isabelle, Jenina, Kenneth, 
Gustaf, Lotta, Malou, Pippi, och Tony 
 
Om du har frågor, går det bra att ställa dem till din egna ledare eller till: 
Lägerchef Lotta Holm, 040-821 27 13 lotta.holm@kfukm.fi 
Programansvariga Kenneth Mattila, 040-538 31 92 kenneth.mattila@kfukm.fi 
 
 
 
 
 
 

 Vi ses på ROBINSON! 
 
 


