Lägermeddelande 1
Det vi vet med säkerhet är att ett sommarläger alltid innehåller äventyr
och upplevelser utöver det vanliga!
I sommar åker vi till Käringboda på läger. Det ligger i det varma södern,
strax söder om Nynäshamn (om ni ska berätta för era föräldrar) men på
riktigt är det nära Olympen där de grekiska gudarna och alla hjältar bor:
Apollo, Athena, Zeus, Poseidon och alla andra. Där finns hav och ängar
där vi får gott om plats att leva lägerliv! Klart du hänger med!
Datum och deltagaravgifter
Avdelning

Lägertid

Avgift

Småfåglarna, Myrorna och Insekterna

8-11 aug (3 nätter)

1050 kr

Ugglan

5-11 aug (6 nätter)

1450 kr

Sjöfåglarna, Råseglet

3-11 aug (8 nätter)

1750 kr

Sommaren kan verka långt borta, men för att vi skall kunna fortsätta vår planering ber vi att du
preliminäranmäler dig på nedanstående talong. Denna anmälan är inte bindande. Det är viktigt att vi
får svar från alla, även om du redan nu vet att du med största säkerhet inte kan åka med.
Vi behöver föräldrar som hjälper till!
För att ordna ett lika fantastiskt läger som tidigare behövs fler händer och fötter.
De föräldrar som vill få en inblick i scouternas äventyrliga värld och de egna ungdomarnas upplevelser i
några dagar är varmt välkomna! Säg gärna till redan nu om du kan tänka dig att hjälpa till på ett hörn
under vackra sommardagar - och när i så fall.
En definitivanmälan kommer att delas ut till alla under april.
Om du har frågor kan du vända dig till din ledare eller till
Lena: lena.hallberg@bredband.net
Pia: pia.borg@waxholmsscoutkar.se
Hälsningar /Lägerkommittén
KLIPP HÄR
Namn:_____________________________________
Avdelning:__________________________________
□ Jag är intresserad av att åka med till Käringboda
□ Jag vet redan nu att jag inte kan åka med till Käringboda
□ Jag har en förälder vid namn …………………………… som kan hjälpa till följande dagar: ……….
Vi vill ha din intresseanmälan så fort som möjligt!
P.S. Du kan mejla den här informationen
till pia.borg@waxholmsscoutkar.se

