
 

 

 

Är du sugen på ett äventyr där du får sova 

i tält och laga mat över eld?   

Om du vill åka linbana eller upptäcka vad 

som finns i vattnet, gå Storspåret, träffa 

nya vänner och en massa annat roligt. 

Då ska du följa med på årets scoutläger 

EKO EKO EKO EKO 12121212        

Lägret är för Spårare, Upptäckare, 

Äventyrare och Utmanare. 

För tonåriga scouter erbjuds ”Jag ledare” - 

en miniutbildning i att vara ledare. 

Temat för lägret ärTemat för lägret ärTemat för lägret ärTemat för lägret är EkoEkoEkoEko  – Vi lär oss om de 

ekologiska systemen i naturen.  Eko tur 

och retur: Återanvändning.  

Se människan - Ecce homo, hur Gud ser på 

oss människor.    

 Vi som ordnar lägret är SMU/baptist-

scouter från Rotebro, Farsta, Grödinge, 

Valsätra/Rasbo, Lyckebo (Storvreta), 

Gamla Uppsala och Knivsta. 

Under lägret kommer det att bli en 

insamling som går till utveckling av 

miljövänligt jordbruk i Nicaragua. Ta gärna 

med dig pengar till insamlingen.   

 Annars behöver du inte ha med pengar till 

lägret.  

Vi vill ha en lägerorkester och efterlyser nu 

deltagare till den, så kan du spela något 

instrument, tveka inte utan anmäl dej! 

Blir du som förälder avundsjuk? Följ med 

på lägret du också! 

 

BRA ATT VETABRA ATT VETABRA ATT VETABRA ATT VETA    

TidTidTidTid: Vi avreser från Farsta fredag kväll 

17.30 och kommer tillbaks tisdag kväll. 

 

PlatsPlatsPlatsPlats: Issjö, Bergshamra söder om 

Norrtälje. 

AnmälanAnmälanAnmälanAnmälan: Betala 600 kronor till  

pg 65 50 29-7 – glöm inte ange barnets 

namn. Fyll i kupongen nedan och lämna till 

din ledare. Anmälan senast 11/5. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Bit här  

Jag vill följa med på lägret 

__________________________________ 

Jag är Spårare____  Upptäckare____  

Äventyrare ____        Utmanare _____ 

Mitt personnummer är: 

___________________________________ 

Telefonnummer till mina föräldrar under 

lägret: 

Namn: _____________________________  

Tel: ________________________________ 

Namn: _____________________________  

Tel: ________________________________ 

Specialkost, allergier, mediciner eller annat 

viktigt vi behöver veta: 

_____________________________________ 

Jag vill vara med i lägerorkestern och 

spelar______________________________ 

 

Jag kan simma______    

Jag kan inte simma______ 

 Jag vill gå på vår lägersimskola_______ 
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