Vårläger
Boka redan nu in Kristi Himmelsfärdshelgen för det stora vårlägret på Sonnarp. Här träffas vi i
två till fyra dagar och lever härligt lägerliv tillsammans. Lägret är till för alla medlemmar i kåren.
Lägrets tema är Disney, så förberedd er med Kalle Anka och Askungen!
Var:
Sonnarp, Örkeljunga
När:
Spårarna: 31 maj  1 juni
Upptäckarna och äventyrarna: 29 maj  1 juni
Kostnad:
Spårarna: 250 kr
Upptäckarna och äventyrarna: 400 kr
Anmälan:
Via nya hemsidan, flo.scout.se/varlager
Sista anmälan: 1 maj
Betalning: Bankgiro 5028980, senast 2 maj
Utrustning
På läger är det viktigt att vara förberedd på det mesta, en god förutsättning är att ha med sig bra
utrustning, en komplett lista kommer finnas på hemsidan.
● Sovsäck, liggunderlag, sovkläder
● Liten dagsryggsäck
● Matsaker: tallrik, kniv, sked, gaffel, mugg, vattenflaska
● Kläder och skor efter väder, sol och regn
● Tandborste, tandkräm, liten handduk och ev. mediciner
● Ett gott humör
Program
Lägret börjar på morgonen den 29 maj och håller på fram till ca kl. 13 på söndagen. Under lägret
kommer vi bygga vår egen by, med tältresning, spis och matbordsbygge. Uppleva lägerbål,
tävlingen bykampen och träffa massa andra scouter på olika aktiviteter. På lägret kommer det
finnas upp emot 1500 scouter från 8 år och uppåt!
På lördagskvällen kommer det att bli ”bal på slottet” i gläntan med dans och musik!
Anmälan
Nytt för iår är att testa anmälan via kårens nya hemsida. flo.scout.se/varlagar
Där fyller man även i om man kan ställa upp med transport till och hem från lägret.
Det är viktigt att anmälan kommer in i tid då vi som kår måste anmäla antal deltagare från kåren
till Kulla Scoutdistrikt, som arrangerar lägret.
Det finns möjlighet att ansöka om bidrag till lägeravgiften för dem som behöver.
Kontakta scoutledarna så hjälper vi er.
Frågor och funderingar
● info@flo.se
● Kristin på 070982 91 65

