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Anteckningsblock, penna
Dagsryggsäck
Gymnastikskor
Jacka
Keps/hatt
Kniv
Kramdjur (även för
ledare)
Långbyxor/friluftsbyxor/jo
ggingbyxor
Långärmad tröja
Matsaker – tallrik, kåsa
och bestick
Mössa vantar halsduk
alltid skönt att ha med
Nattlinne/pyjamas
Pannlampa/ficklampa
Personlig medicin.
Meddela dina ledare om
du använder medicin!
Påslakan/reselakan
(sparar sovsäcken, höjer
temp.)
Regnkläder (jacka, byxor,
mössa)
Sittunderlag
Skor – kängor/stövlar,
sandaler och joggingskor
Solglasögon,
solskyddskräm
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Sovstrumpor (sparar sovsäcken)
Sovsäck
Strumpor – båda lätta och tjocka
T-shirts
Shorts/kjol
Tjocka sockor (gärna ull)
Badkläder
Handduk
Underkläder
Underställ
Varm tröja

SCOUTLÄGER!

Lägeravgift

I sommar är det dags för Equmenias nationella
scoutläger. Från söndagen den 21/7 till lördagen den
27/7 ses vi i Mohed, Söderhamn.

Lägerveckan kostar 1500 kr plus reskostnad. Equmenia Vidablick
har sökt pengar från en fond för att delar av den totala
kostnaden. Vi återkommer med den exakta kostnaden och hur ni
gör betalningen under mars månad när vi har fått svar från
fonden.

På Prisma kommer vi träffa kompisar, laga mat, gå på andakter,
tälja, bo i tält och mycket mer! Det blir en hjältedag, en stor scen
med häftig underhållning, caféer, och seminarier.

Resan till Mohed

Prisma är ett läger där vi får reflektera Guds ljus och sprida det
vidare i världen. Häng med!

Vi kommer erbjudas att åka chartrat scouttåg till lägret
tillsammans med en massa andra scouter och vi återkommer om
kostnad, tider och var vi hoppar på tåget.

Hur ser lägerveckan ut?

Anmälan

På söndagen reser vi till lägerplatsen och gör oss hemmastadda.
Kvällen avslutas med en mäktig invigning.

Equmenia Vidablick erbjuder Upptäckare och Äventyrare att
anmäla sig till Prisma. Anmälan görs digitalt via en
anmälningsportal på nätet via denna länk
https://anmalanprisma.se/deltagar-anmalan/k7850337

På måndag, tisdag, torsdag och fredag börjar dagen med en
morgonsamling följt av ett dagsprogram under förmiddagen för
alla på lägret. På eftermiddagen erbjuds en mängd olika
spontanaktiviteter och på kvällen hålls det flera mindre lägerbål
på olika ställen på lägerområdet. På fredagen avslutas dagen
tillsammans med gudstjänst och scenshow.
På onsdagen får vi alla vara med på en hjältedag med massor av
spännande aktiviteter där vi får chansen att se hur vi alla kan vara
vardagshjältar. På lördagen är det dags att dra sig hemåt.

Sista dagen för anmälan är 31 mars. Man kan efteranmäla sig till
och med den 31 maj men då till en förhöjd lägeravgift på 200 kr.
Övrigt
Vi kommer att hålla er uppdaterade med information främst
genom vår hemsida vidascouter.se men även via sms och mejl.
Frågor

www.prisma2019.se

Vid frågor kring lägret eller anmälan kontakta Johan Sverlander,
070-2084013, johan.sverlander@gmail.com.

