Välkommen på
Spektra och Budkavlekampen
i Getsjötorp 3-5 maj
I år blir det inget vanligt sommarläger då de äldre scouterna kommer att åka
på equmenias nationella läger Prisma i Söderhamn i slutet av juli. För att ni
som inte ska med på Prisma också ska få ett läger så kommer vi ha ett
miniläger i samband med Budkavlekampen den första helgen i maj.
Fredagskvällen kommer att bestå av att slå upp tält, bygga ett litet kök, äta gott
och ha kul ihop. På lördagen blir det projekt på för- och eftermiddag och ett lägerbål
till kvällen. På söndagen är det dags för årets Budkavlekamp där ni som vanligt
går en spårning med patrullen och tävlar mot scouter i er egen ålder.

Lägret startar fredagen den 3 maj.
Avfärd från Vidablickskyrkan klockan 18.00.
Lägret avslutas söndagen den 5 maj ca klockan
16, vi bör vara åter vid Vidablickskyrkan vid
16.30-tiden.
Platsen för lägret är Getsjötorp, som ligger strax
utanför Norrköping. Vi sover i tält och lagar mat
över öppen eld.
Kostnaden för lägret är 250 kr och avgiften
betalas in till Equmenia Vidablicks PG 791558-0
eller swishnr. 123 628 8633 senast den 3 april.
Anmälan görs på särskild blankett och lämnas
eller mejlas till din ledare senast den 3 april.
Har ni frågor eller funderingar ring eller mejla:
Johan Sverlander
070–2084013, johan@vidascouter.se

Detta är bra att packa ner:
Sovsäck och liggunderlag
Kudde och filt
Scoutskjorta med halsduk
Stövlar och regnkläder
Mössa och vantar
Varm tröja
Sovkläder
Badkläder och badhandduk (för den som vågar)
Toalettsaker
Tallrik, bestick och kåsa samt en förvaringspåse
(ej engångsartiklar)
Mygghatt/myggnät
Eventuell medicin
I övrigt oömma kläder för 2-3 dagar.
Bra att ha:
Ficklampa
Lägerbålsfilt
Kniv
Solkräm
Penna och papper
OBS! Märk era saker med namn.

Anmälningsblankett Spektra 2019
Sista anmälningsdag är den 3 april

Patrull:

Spårare (Årskurs 2-3)

Namn:

Upptäckare (Årskurs 4-6)

Adress:

Äventyrare (Årskurs 7-9)

Postadress:

Ledare

Personnr:
Simkunnig 200 meter

Telefon

Anhörig och telefon under lägret:

Specialkost, allergier, medicinering m.m.:

Övrigt:

Hjälp med skjutsar till och från lägret:
Vi kan skjutsa till lägret:

JA

NEJ

Om JA, hur många? ___________

Vi kan hämta från lägret:

JA

NEJ

Om JA, hur många? ___________

