
Information från Equmenia Fristad inför scoutlägret

Start och slut

För dig som ska vara med på hela lägret samlas vi den 30 juli kl 8.30 vid
Equmeniakyrkan Fristad. Vi åker till lägret i ledarnas bilar. För er äventyrare som hör till
Vänga så är det samling 8.40 vid Vänga kyrka. Vi avslutar på samma platser kring lunch
den 5 aug. Packa med egen matsäck för lunch under första dagen!

För dig som är spårare och deltar 2-3 augusti så ses vi på lägret i Tämta, vid lägrets
portal kl 9.30. Från väg 42 kommer det finnas skyltar så ni hittar till lägerplatsen. Ni
hämtas hem av era vårdnadshavare vid kl 14 den 3 aug.

Insamling

Under lägret kommer det finnas möjlighet att vid olika tillfällen skänka pengar till
Equmenias internationella arbete genom insamlingen På samma kula. I samband med
det kommer det finnas en hinderbana som patrullen skall ta sig runt så många gånger
som möjligt under 15 minuter, det kallas Upptäcktens Pulsrus. Till detta lopp ska vi, var
och en, inför scoutlägret försöka skaffa så många sponsorer som möjligt. Det finns en
spronsorlapp att ladda ned på vår hemsida, men du kommer också få en hem i
brevlådan inom kort. För varje varv vi tar oss runt kommer sponsorerna sedan få
skänka den summa de åtagit sig. Så börja samla sponsorer redan nu och tag med din
sponsorslapp till lägret!

Packlista och ledare

På nästa sida hittar ni en packlista att utgå från. Har ni några som helst frågor så tveka
inte att höra av er! Behöver du låna någon del av utrustningen kan vi oftast lösa det.
Kontaktuppgifter till våra ledare finns på vår hemsida www.equmeniakyrkanfristad.se.
Ledarna som följer med på lägret är Albin, Anders, Daniel, Malin, Maria och Per L och
kanske några till!

Såååå roligt detta kommer bli! Vi önskar er en fin sommar tills vi ses!

Ledarna

https://equmenia.se/internationellt/alla-pa-samma-kula/
http://www.equmeniakyrkanfristad.se


Packlista att utgå från:

❏ En stor ryggsäck eller bag att packa i

❏ En liten ryggsäck till dagsutflykter

❏ Liggunderlag

❏ Sovsäck

❏ Pyjamas eller underställ

❏ Gosedjur

❏ Scoutskjorta och halsduk

❏ Långa byxor

❏ Långärmad tröja

❏ Shorts

❏ T-shirts

❏ Underkläder & strumpor

❏ Långkalsonger

❏ Raggsockor

❏ Vantar & mössa

❏ Varm tröja

❏ Regnkläder ( jacka och byxor)

❏ Stövlar

❏ Skor bra att gå länge i

❏ Badkläder

❏ Badhandduk

❏ Badskor (om du vill, jobbig
sjöbotten!)

❏ Keps/solhatt

❏ Necessär innehållande:

❏ Tandborste

❏ Tandkräm

❏ Tvål & shampo

❏ Eventuell medicin

❏ Myggmedel

❏ Solkräm

❏ Liten handduk

❏ Matkåsa, drickkåsa & bestick (gärna i
en tygpåse som går att hänga upp
mellan måltiderna)

❏ Vattenflaska

❏ Ficklampa

❏ Kniv

❏ Lägerbålsfilt

❏ Kudde

❏ Pengar till insamling, café, kiosk,
lägershop

❏ Sponsorlapp inför pulsruset

❏ Matsäck till första dagen (gäller ej
spårare)

❏ Ett glatt humör

❏ Idéer till lägerbål …

❏ Instrument om du har ett som går att
ta med …


