Vårläger på Sonnarp 2015
Under Kristihimmelfärdshelgen bjuder Nordvästra Skåne Scoutdistrikt in till stort vårläger på Sonnarps
lägerängar utanför Örkelljunga. Äventyrare och Upptäckare (från åk 4 och uppåt) erbjuds delta från torsdagen
den 14 maj till söndagen den 17 maj. Vi bor i tält, lagar mat över öppen eld och lever lägerliv!

Var: Sonnarp, nära Örkelljunga i nordöstra Skåne.
När: 14-17 maj.
Kostnad: Upptäckare och Äventyrare 450 kr.
Anmälan: Mejla din anmälan eller lämna in lappen till din ledare senast den 24 april.
Betalning: Till Bankgiro 502-8980, senast 2 maj
Utrustning
Kåren har med all gemensam utrustning såsom tält och matlagningsutrustning. All mat under lägret är också
inkluderat i avgiften. Scouterna tar med personlig packning såsom sovsäck, liggunderlag, kläder och matsaker. Saknar
ni något finns ofta möjlighet att låna istället för att gå och köpa dyra grejer. Hör med släkt, vänner och scoutledare så
försöker vi hjälpa till! Detaljerad utrustningslista kommer finnas att ladda ner på hemsidan när lägret närmar sig.

Program
Lägret börjar på morgonen den 14 maj och håller på fram till ca kl. 12 på söndagen. Under lägret kommer vi bygga
vår egen by, med tältresning, spis och matbordsbygge. Vi kommer att uppleva lägerbål, tävlingen byakampen,
festkvällen och träffa massa andra scouter på olika aktiviteter. Årets tema kommer att vara Astrid Lindgrens värld.
Gör dig beredd på ett läger med upp emot 1500 scouter från 8 år och uppåt!

Anmälan
Efter förra årets positiva utfall sker även i år anmälan via hemsidan. Där fyller du personuppgifter, kontaktuppgifter
och om du har möjlighet att skjutsa till och från lägret. Det är väldigt viktigt att anmälan kommer in i tid, då vi som
kår måste skicka in information om samtliga deltagare till Nordvästa Skånes Scoutdistrikt som anordnar lägret. Om
anmälan kommer in för sent kan det finnas möjlighet att delta till en förhöjd avgift.
Senast den 2 maj ska betalning för lägret vara insatt på kårens bankgiro 502-8980. För att få delta på lägret måste
också medlemsavgiften vara betald. Alla läger som kåren deltar på eller anordnar måste gå runt ekonomiskt och
täckas av lägeravgiften. I år är lägeravgiften något högre, eftersom den avgift som kåren betalar för att få vara med på
lägret är högre. Det finns möjlighet att ansöka om bidrag till lägeravgiften för dem som behöver, kontakta er
scoutledare eller någon annan funktionär i kåren så hjälper vi er.

Vid frågor, hör av dig till oss på info@fl-o.se eller kontakta en av avdelningsledarna.
Hoppas vi ses!
/Ledarteamen för Upptäckar- och Äventyrarscouterna

