Scoutsommarkul även i år!

Tänk om?!
15 – 19 juni 2022

Lägeridé
Tänk om du får möta en älg i tältet. Eller tänk om
du får dra upp en aborre ur sjön. Tänk om du blir
bästa vän med Gud. Tänk om det blir fred! Och
tänk om du får åka helikopter till lägret. Eller tänk
om – det är faktiskt roligare att åka tillsammans i
en buss. Tänk vad många härliga scoutkompisar du
kan ha omtanke om.
I år ska vi tänka, tänka om och tänka på varandra.
Vi ska bygga, laga mat, drömma och göra det vi
längtar efter. Och tillsammans ska vi lösa kluriga
problem på spårning i skogen. Springa och slappa.
Bada i solen och.....

Information om lägret
Vi är equmenia-scoutkårer från Gamla Uppsala,
Knivsta, Rotebro, Storvreta och Valsätra som
ordnar läger på Issjö, två mil söder om Norrtälje.
Lägret är för alla åldrar: Spårare, Upptäckare och
Äventyrare, även förälder kan delta!
Vi sover i tält och lagar mat över elden. På dagarna
gör vi olika saker där vi tänker och tänker om. På
kvällarna blir det mysiga lägerbål innan vi somnar
gott i sovsäcken.
Kostnad
600 kr inkl. resa för hela lägret 15 - 19 juni
450 kr för dig som kanske åker första gången och
vill delta en kortare del av lägret 17 – 19 juni
Syskonrabatt: Syskon 1 betalar fullt pris, syskon 2
betalar halva lägeravgiften.
Avgiften betalas till plusgiro 2 39 65-7 eller
swish 123 493 64 07 senast den 1 juni.
Ingen scout ska behöva stanna hemma om pengarna
tryter! Det finns lösningar på detta. Prata med din
ledare.
Anmälan
Anmälan görs via anmälningsblanketten senast 12/5.
Praktisk information kommer efter anmälan.
Frågor
Kontakta din ledare.

Anmälan till "Tänk om lägret" 15-19 juni 2022
Genom detta formulär anmäler ni er till Equmenia Knivstas
sommarläger 2022.
Kostnaden för lägret betalas in senast den 1 juni. Tänk på
syskonrabatten!
Genom att anmäla sej godkänner man också att dessa
persondata sparas för att förbereda hajker och läger i
Equmenia Knivstas regi under kommande år.
Namn __________________________________________________

Personnummer:_________________________________________

Målsman 1:______________________________________________

Målsman 1 telefonnr:____________________________________

Målsman 2:_____________________________________________

Målsman 2 telefonnr:___________________________________
Ev. specialkost eller annat din ledare behöver känna till:

______________________________________________________

