
Vandring, hajk och läger!
Snart är det vår och sommar och då brukar vi ha hajk och läger, scouternas stora högtider! I
år liksom förra är läget ovisst men Vängdala Equmenia och Equmenia Fristad  planerar
tillsammans varianter av detta. Vi håller oss uppdaterade kring vad smittskydd och FHM har
för riktlinjer och anpassar efter dessa.

8 maj. Vandring!
Vi träffas kl 9 vid kyrkan och vandrar en heldag. Packa mellanmål, dricka, lunch,
skoskavsplåster och ta på dig kläder efter väder så du klarar en heldag. Spårarscouterna
avslutar kl 15 vid Solviken. För upptäckare och äventyrare ca kl 18 vid Åsengården i Vänga.
För äventyrarna  finns möjlighet till övernattning utomhus, om FHM och smittskydd tillåter.
Så för er del gäller det att packa med liggunderlag, sovsäck, tandborste och sovkläder
också, samt ombyte för nästa dag. Vandringen kostar ingenting, stannar du på hajken så
kostar den 50 kr. Då äter vi kvällsmat och frukost som vi ordnas tillsammans.

18-20 juni. Dagläger!
Kl 18 den 18 juni samlas vi och startar igång ett läger tillsammans på Åsengården med
gemensam kvällsmat och lägerbål. På lördagen ses vi kl 9 och avslutar 17 och likadant på
söndagen. Sover och äter frukost gör vi alltså hemma. Resten av dagen äter vi mat som
ordnas på plats. Vi kommer också göra en massa roliga och utvecklande aktiviteter under
temat TILLIT. Lägret kostar 150 kr.

Packlista för lägret:
Matservis
Badkläder
Solkräm
Vattenflaska
Kniv (om du har, annars finns att låna!)
Lägerbålsfilt, myggmedel och sittunderlag kan vara fint att ha på fredagskvällen!

Anmälan till vandring/hajk och läger görs på Equmenia Fristads hemsida. Där finns också
info om hur du betalar och möjlighet att ange ev allergier etc. Har du några frågor så tveka
inte att höra av dig till någon av oss ledare. Våra kontaktuppgifter finns också på hemsidan.


