------ bit här -----Jag vill följa med på lägret
__________________________________
Jag är Spårare____ Upptäckare____
Är du sugen på ett äventyr där du får sova

Äventyrare ____

Förälder _____

i tält och laga mat över eld, upptäcka vad

Mitt personnummer är:

som finns i vattnet och kanske dra upp

___________________________________

dagens middag direkt ur sjön, testa på
pilbågsskytte, bada tältbastu,
akvarellmålning, blåsrörsskytte,
internationell matlagning mysiga lägerbål på
kvällarna och bad och paddling och
förståss träffa nya och gamla vänner och
en massa annat roligt?
Då ska du följa med på årets scoutläger

Jorden runt på 4 dagar
Lägret är för Spårare, Upptäckare,
Äventyrare, Utmanare, ledare och
föräldrar.
Temat för lägret är globalt – Vi lär oss om

Telefonnummer till mina föräldrar under
lägret:
Namn: _____________________________
Tel: ________________________________
Namn: _____________________________
Tel: ________________________________
Specialkost, allergier, mediciner eller annat
viktigt vi behöver veta:
-----------------------------

Varning!

hur man lever på olika platser runt vår jord
med nedslag i några mer eller mindre kända
länder.
Vi som ordnar lägret är Centrumkyrkans
scoutkår i Farsta och scoutkåren Gripen
från Grödinge.

Jag är väl medveten om att mitt barn
kommer att utsättas för stora mängder
frisk luft, regelbunden motion och
planerade aktiviteter, samt att läger av den
här typen är synnerligen vanebildande och
kan ge bestående intryck så som; ohejdade

Blir du som förälder avundsjuk? Följ med

glädjande minnen, nya kamrater, nyttig

på lägret du också!

kunskap om skog, natur och samarbete.

BRA ATT VETA

Jag har läst och förstått!

Tid:
Tid Torsdag kväll från kl. 17.30 till söndag
kväll kl. 18.00 då lägret slutar.

______________________________________

Plats:
Plats Näset på Björnö, Inagrö.

Målsmans underskrift

Kostnad:
Kostnad Preliminärt 350 kronor/scout.
Anmälan: Lämna din anmälan (skriftlig!!) till
lägret till din ledare senast den 11/5.

Vi har plats i bil för:________ditresan
Vi har plats i bil för:________hemresan

Lägerfakta

Scout1ägret

Utresa
Torsdag 5 juni: Samling Centrumkyrkan kl
17:30, gemensam avfärd 18:00 ut mot
Björnö.
Vi åker bil från Farsta Centrum. Från
Björnös parkering är det ca 2 km promenad
till lägerplatsen. Äventyrarna paddlar
troligen kajakerna från Eknäs brygga till
Näset på egen hand.

Hemresa:
Söndag 8 juni, avfärd från Björnö kl. 17.00.
Åter vid Centrumkyrkan ca kl. 18.00-19.00.

Deltagaravgift
Per scout: ca 350 kr.
OBS! Sista anmälningsdag: 11 maj.

Frågor?
Prata eller maila
olivier.courteille@crossmail.se, eller SMS
till: 073-5466184.

Hoppas att just du kommer med!
Med tre fingar mot pannan
Scouthälsningar,
Olivier Courteille
Scoutkårsadministratör.

Jorden runt på
4 dagar!
5 – 8 juni
Näset - Björnö

