
Välkommen till scoutläger  

på Asptorp i Kolmården! 
 
Asptorp är ett gammalt torp med omgivande öppna ängar vid en liten 
skogssjö och i många år har här ordnats scoutläger. På allmän begäran 
återupptar Centrumkyrkan Farsta traditionen att ha läger i Asptorp.  
 
I år inbjuds Farsta, Grödinge  och Valsätra scoutkårer att delta.   
 
Vi kommer att bo i tält, laga mat över öppen eld och ha roligt på kvällarnas lägerbål.  
Jakten på Runstaven hör till lägrets höjdpunkter. 

 

Lägerplats 
Asptorp nära Stavsjö i Kolmården 

Tid 
24-26 maj 
Avresa 18.00 fredag kväll från  
Centrumkyrkan Farsta.  
Hemkomst mellan 19.00-20.00 söndag 
eftermiddag. 

Ålder 
Alla scouter är välkomna. Föräldrar får gärna 
följa med.  

Pris 
250:-   

  

Anmälan 
Anmälan sker genom att lämna anmälningstalongen till din scoutledare senast 30/4. 
Samtidigt betalas lägeravgiften till pg 65 50 29-7.  Märk talongen med namn och kår. 
 
 

Namn: ________________________________________________________ 
 
 
Adress: ________________________________________________________ 
 
 
              ________________________________________________________ 
 
Ålder: ________________ Kår:__________________________________ 
 
Ev. Medicinsk info:___________________________________________________ 
 
Specialkost: ________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________ 
 



Resa 
Ordnas av kåren i samverkan med föräldrar. 
Tala om ifall ni har möjlighet att köra och för 
hur många scouter ni har plats.  

Boende  
I tält 
 

Packning i ryggsäck 
Sovsäck, liggunderlag, sovkläder 
Toalettsaker, personlig medicin, plåster, 
myggmedel, solkräm 
Badkläder 
Plasttallrik, kåsa, bestick i matpåse 
Varma kläder, jacka, mössa, vantar, varm tröja 
Långbyxor, tröjor, stumpor, underkläder 
Komplett regnställ 
Gympaskor och stövlar 
Ficklampa, kniv, penna och papper 
Lägerbålsfilt om du har 
 

Inbjudna scoutkårer 
Centrumkyrkans scoutkår i Farsta 
Grödinge scoutkår och Valsätra scoutkår 
(kan blir fler). 
Frågor besvaras av någon av dina ledare. 
 

Mer info 
Mer info kommer så småningom under 
www.cufarsta.nu 

 

 

 

Varning! 
 
Jag är väl medveten om att mitt barn kommer att utsättas för stora  
mängder friskluft, regelbunden motion och planerade aktiviteter,  
samt att läger av den här typen är synnerligen vanebildande och 
kan ge bestående intryck så som; ohejdade glädjande minnen,  
nya kamrater, nyttig kunskap om skog, natur och samarbete.  
 
Jag har läst och förstått!  

 
 
____________________________________________________ 
Målsmans underskrift 
 
Mobilnummer:________________________________________ 
 
 
Vi har plats i bil för:______________  Ditresan 
 
Vi har plats i bil för:______________  Hemresan 


