Scoutläger 16-18 juni 2022
I år kommer Nävlinge och Rickarums scouter att ha läger tillsammans
med Equmeniascouterna i Hässleholm. På torsdagen kommer att äta
kvällsmat, sätta upp tälten och ha lägerbål innan vi lägger oss. Under
lägret kommer vi bl.a. att bygga kök, paddla, laga mat, bada, träffa nya
scouter, gå på spårning och en del annat. På lördagen vänder vi åter hem
är kl 17.30 vid Rickarums missionskyrka.
Lägerinformation
När: Start kl. 17.30 torsdagen den 16 juni, Rickarums missionskyrka.
Slut kl. 17.30 lördagen den 18 juni, Rickarums missionskyrka
Var: Lägret är i Gamla Boo, vid sommarhemmet som ägs av Österkyrkan i Eslöv.
Pris: 150 kr för medlem i Equmenia Nävlinge eller Equmenia Rickarum, (300 kr om man inte är medlem).
Lägeravgiften betalar du till Equmenia Rickarum, bankgiro163- 2017 eller Swish 123 589 37 63. Avgiften ska
vara betald senast den 9 juni.

Medlemsavgiften är 150 kr/kalenderår och sätts in till:
- Equmenia Nävlinge, Bankgiro, 5139-8261, Swish 123 480 41 18 eller
- Equmenia Rickarum, Bankgiro 163-2017, Swish 123 589 37 63
Packlista: Se baksidan av denna lapp.
Eva (073-313 56 66), Kaje (0733-135407), Karin (0736-241428), Eva, Linnea, Tom eller Isak
Anmälan: Senast söndagen den 5 juni genom att lämna lappen, ringa eller smsa din ledare.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmälan till hajken
Namn:______________________________________________________________________
Något som mina ledare behöver veta (allergi mm):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Mina anhöriga nås här:
Namn:

Tel:

.

Namn:

Tel:

.

Packlista till lägret 16-18/6-22
Utrustning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sovsäck (bör tåla temperatur till 0 grader)
Liggunderlag
Filt eller påslakan att ha i sovsäcken,
Varma sovkläder (t.ex. mjukisbyxor, tjocktröja eller onepice samt
mössa och raggsockar)
Toasaker (tandborste, tandkräm, tvål, handduk, borste eller kam)
Myggmedel
Solskyddsmedel
Badkläder
Badlakan eller badrock
Ficklampa
Ombyte av kläder och skor
Varm jacka
Varm tröja
Stövlar och regnkläder
Om du vill får du gärna ta med: Kudde och Gosedjur

