Vårläger
Boka in Kristi Himmelsfärdshelgen för det stora vårlägret på Sonnarp! Här träffas vi i två till fyra
dagar och lever härligt lägerliv tillsammans. Lägret är för alla medlemmar i kåren.
Var:
Sonnarp, Örkeljunga
När:
Upptäckarna 27-28 maj
Äventyrarna och Utmanarna: 25-28 maj
Kostnad:
Upptäckarna: 250 kr
Äventyrarna och Utmanarna: 450 kr
Anmälan:
Via hemsidan, www.fl-o.scout.se
Sista anmälan: 30 april
Betalning: Till Bankgiro 502-8980, 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 packlista läggs upp på hemsidan innan lägret, men börja redan nu tänka
på nedanstående. Saknar du något går det ofta bra att låna av släkt, vänner eller scoutkåren.
● 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 25 maj för äventyrare och utmanare och på morgonen den 27
maj för upptäckarna. Lägret håller på fram till kl. 12:30 på söndagen den 28 maj. Under lägret
kommer vi bygga vår egen by, med tältresning, spis- och matbordsbygge, uppleva lägerbål,
tävla i byakampen och träffa massa andra scouter på olika aktiviteter. På lägret kommer det
finnas upp emot 1500 scouter från 8 år och uppåt!
Anmälan
Anmälan sker på kårens hemsida: www.fl-o.scout.se
Där fyller man även i om man kan ställa upp med skjutsar till och från lägret och om du som
förälder vill följa med och hjälpa till.
Det är viktigt att anmälan kommer in i tid då vi som kår måste anmäla antal deltagare från kåren
till Nordvästra Skånes Scoutdistrikt, som arrangerar lägret.
Det finns möjlighet att ansöka om bidrag till lägeravgiften för dem som behöver, kontakta
scoutledarna så hjälper vi er.
Vid frågor eller funderingar, maila info@fl-o.se eller prata med din scoutledare.
Vi ses!
/Scoutledarna

