Höstläger

5 september 21

Ett läger för alla i kåren samt deras familjer
25-26 september
Detta är ett läger för alla avdelningar: Spårare, Upptäckare, Äventyrare, Utmanare och
Roverscouter och deras familjer. Det finns en del ledare med, men inte från alla
avdelningar. Därför vill vi att alla spårare och upptäckare samt förstaårsäventyrare har
med sig en förälder/vuxen på lägret. Har man inte den möjligheten, så kan man ev. prata
med föräldrar till andra scouter på avdelningen, som kanske kan tänka sig ansvara för en
extra scout. Ledare och funktionärer har som huvuduppgift att ta hand om programmet
så att ni alla får massa roliga upplevelser.

Datum
•

Ankomst till Raftarp 10:00 på lördag den 25 september

•

Avslutning i Raftarp ca 11:00 på söndag 26 september

Pris

Deltagande i lägret kostar 100 kr per scout, syskon och förälder.

Anmälan

Anmälan via mailas senast 17 sep genom att skicka bild på talongen nedan, alternativt
ange samma info i text. Du anmäler till mette@veberodscout.se och alltså INTE till
avdelningsledare.

Betalning

Avgiften betalas in på kårens bankgiro 737-5041 eller swishas till 123 174 54 70 senast
den 20:e september. Notera att vi inte tar emot några deltagaravgifter kontant.
Ange arrangemangskoden ”Höstläger”, avdelning samt scoutens födelsedatum och tre
första bokstäver i för- respektive efternamn som referens för betalningen.
Ex: "Höstläger_Spå 090414 KalSve"
Följer fler familjemedlemmar med så lägg ihop och gör ett styck inbetalning enligt ovan.

Plats

Raftarp vid Sövde/Snogeholm. Adressen dit är Raftarpsvägen 139. Det tar ca 15 min att
köra dit från Veberöd.

Packning

Hela lägret föregår utomhus, som ett riktigt scoutläger - så packa med kläder (och
skodon) efter väder, liggunderlag, varm sovsäck, matsaker (kåsa, tallrik, bestick,
kökshandduk), toalettartiklar. Kåren har en del tält, men för att vi inte blandas för mycket
och kan ha det lite luftigt när vi sover, kan det behövas att ni som har, tar med egna tält.
Meddela gärna ifall ni har med tält eller om ni vill låna. Det finns tillgång till toaletter.
Har du frågor om lägret är du välkommen att kontakta Mette på mail
mette@veberodscout.se eller telefon 0735-032141

5 september 21

Anmälan till Höstläger i Raftarp 25-26 september
____________________ (scoutens namn) kommer delta på kårens Höstläger 25-26 september
(pris 100 kr).
____________________ Ange även vilken Avdelning scouten tillhör.

_____________________ (förälders namn) kommer delta på lägret. Måste inte tvunget vara en
förälder, kan vara annan vuxen, men ange då gärna relation
(pris 100 kr för hela eller del av lägret – kan du inte hela, så ange vilka tider du vill vara med)

________________________ (syskons namn) kommer delta på lägret. Ange även ålder.

Scouten/medföljande familj har följande allergier, specialkost-önskemål eller mediciner som ledarna
bör känna till (vänligen ange allt som kan vara av vikt att ledarna har kännedom om, uppgifterna
hanteras konfidentiellt):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Telefonnummer där målsman kan nås under lägret (när scouten åker utan vuxen)
___________________________________________________________
Målsmans underskrift och namnförtydligande:
___________________________________________________________
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