
  

Närmare 600 scouter och ledare från Equmenias Region Mitt, Västerås, Åloppe, Möklinta, Munktorp, Nacka, Sala, 
Björneborg, Rönninge, m.fl. ska under 7 dagar leva lägerliv på lägergården Norra Skräddartorp i Malingsbo-
Klotenområdet i södra Dalarna.  

Boende och mat: 
Scouter och ledare bor tillsammans i en by på 
lägerområdet, sover i tält och lagar mat och äter vid det 
kök som man byggt tillsammans. Det kommer att finnas en 
särskild by för Äventyrare och Utmanare.  
  
Aktiviteter: 
Det blir ett stort utbud av många olika aktiviteter t.ex. 
hantverk, lekar och roliga utmaningar. 
Bad och andra fritidsaktiviteter finns det gott om tid för. 
Det finns många tillfällen att lära känna scouter från andra 
kårer under lägret. 
Självklart kommer det också att vara lägerbål, andakter 
och annat kul!  
  
Tonåringar och ledare: 
För äventyrare och utmanare kommer ett särskilt 
tonårscafé att finnas i tonårsbyn. Vi räknar också med att 
kunna erbjuda ledarutbildningstillfällen utifrån olika 
teman. 
 
Resa  
Vi reser gemensamt från Centrumkyrkan  
den 26/7 kl 10.00 med bil/buss. 
 
Lägerpackning och uppackning 
Torsdag 23/7 kl 16.00 kan du som är förälder hjälpa till 
med lägerpackningen i kyrkan. 
Vid återkomsten lördag 1/8 kl 18.00 behövs också hjälp 
med uppackning och diskning. 
  
  

Fickpengar: 
All mat och annat man behöver under lägerveckan ingår i 
lägeravgiften. Däremot kommer vi att ha en 
lägerinsamling så det kan vara bra att ha lite fickpengar 
med sig i låga valörer. För de äldre scouterna kommer det 
att finnas ett tonårscafé med en mindre kiosk kvällstid.  

Kostnad  
Scout:   1100 kr  (26/7-1/8) 
Ledare: 1100 kr (26/7-1/8)  600 kr (29/7-1/8) 
  
Betalas till pg 65 50 29-7 senaste den 7 juni 
Märk inbetalningen med TELMAR och namn på 
scouten. 
 

Adress till lägret: 
 Scoutens namn och kår 
 Lägret TELMAR   

  
 Norra Skräddartorp, Nyfors 
 771 00 Ludvika 
  
  
Telefonnummer i nödfall:  
 0240/330 30, går endast att lämna meddelanden, 

skicka hellre ett SMS till er lokala ledare. Att ringa till 
en mobil uppe på Skräddartorp är svårt på grund av 
dålig täckning. 

ANMÄLAN, lämnas till din ledare senast 7 juni eller mailas till michaelw@home.se 
  

Jag är upptäckare 10-12 år � Jag är äventyrare 12-14 år  � 

Jag är utmanare 14-16 år  � Jag är ledare � 
 

Jag anmäler mig till scoutlägret Telmar: 
  
Namn: __________________________________________________________ 

Patrull: ___________________________ Kår: ________________________ 

Personnummer: _______________________________________________ 

Adress: _________________________________________________________ 

Telefonnummer: ______________________________________________ 

Telefon där målsman kan nås under lägervistelsen: 

__________________________________________________________________ 

Förälder: 

Jag kan vara med och packa � packa upp� 

Jag kan köra till/från lägret  � 
 
Fakta som vi behöver veta om allergi, medicin, specialkost, osv: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Målsmans namnteckning: __________________________________________ 



 

Välkommen till scoutlägret 

TelmarTelmarTelmarTelmar    

Välkommen till Telmar år 1415, landet där människor och Narnia-
ättlingar lever tillsammans i fred. 

Följ med oss hit och möt piratättlingar, fauner, halvdvärgar och 
andra väsen. Utmana er fantasi och våga prova nya saker. Umgås 
med Telmarinerna, ät, drick, sjung och dansa tillsammans. Här 
trivs alla, vare sig man är människa eller räv, katt eller björn. 

Är du kanske Narnia-ättling själv? Har du någon slingerbult, 
faun eller mus som avlägsen släkting? 

Är du redo för äventyr? 


