
Lägeravgiften inkl. buss till 
lägret är 630 kr
Syskonrabatt 
2 syskon 610:-/barn
3 syskon 590:-/barn
Ledarscouter 630:-

Fickpengar- Kontanter
Hur mycket fickpengar som är 
lämpligt att skicka med 
bestämmer ni föräldrar. Pengar 
kan behövas till lägerinsamlingen 
och kiosken. Tänk på att välja 
mindre valörer samt växel. 

 Viktigt!

Buss avgår från Fiskebäckskyrkan tisdag 28/6 kl 10:00. 
Samling kl 9:30. Kom i god tid! 

På söndagen önskar vi ledare att du som förälder kommer upp och 
hämtar ditt barn. Det tar ca 1h 45 min att köra. Då får du som 
förälder också möjlighet att se och uppleva lite hur vi haft det under 
lägret. Varmt välkommen upp på söndag 3/7 från kl 9:30,
Avslutningsgudstjänsten börjar kl 11:00. Efter gudstjänsten fikar vi 
och sen behöver vi hjälp med att riva våra kök och tält samt 
städning av vårt lägerområde. Vi lämnar lägret ca kl 14:00. 
Glöm inte att ta med fikakorg!
Vi kommer att ta kort under lägret och eventuellt publicera en del på 
hemsida/instagram. Ta kontakt med Lars eller Felix om du inte vill 
att ditt barn ska vara med på bild.

UTRUSTNINGSLISTA

MÄRK ALLT med NAMN !

Prova kläder och skor så att de passar innan ni packar
ner dem. Ta med oömma kläder!!
□ UV-skjorta med tillbehör 

□ Sovsäck □ Jacka □ Ficklampa / Pannlampa

□ Kudde □ Strumpor □ Anteckningsblock, penna 

□ Liggunderlag □ Underkläder □ Nya Testamentet

□ Extra filt □ Keps/mössa □ Kniv

□ Varma nattkläder □ Toalettsaker □ Badhandduk

□ Regnkläder □ Badkläder □ Byxor (korta och långa)

□ Stövlar i rätt storlek □ Fickpengar □ Tröjor kortärmad + långärmad

□ Gummiskor □ Solkräm □ Ett glatt humör 

□ Sandaler □ Mygghatt □ Myggstift

□ Fika till första målet när vi kommer upp
   Inget godis/snacks/mat med nötter eller mandel 
    får tas med till lägret 

Ta INTE med
Mobiltelefon eller andra elektroniska prylar. De går så lätt sönder
Telefon finns att låna av ledarna om man behöver ringa hem. 
Det går att ringa till lägret, vi svarar så fort vi kan!
Tel.nr till Lars Sjöblom är 0739-027743
Felix Milton   0701-630022 

Elektronisk anmälan, Senast 30/5 på hemsidan
Betalning i samband med anmälan till ungdomskassan

Swish 123 270 21 40
Märk betalning med scoutläger och namn.

 Tänk på att en försenad anmälan skapar massa extrajobb.

 Vi blir ca 380 deltagare på 
årets läger från 8 kårer. Glöm inte be för oss som är på läger. 

Att vi får beskydd från faror och att vi 
alla skall få uppleva en fantastisk 
lägervecka tillsammans.

Lägerinsamlingen
På lägret gör vi en insamling till 
växthus i Somalia. Där är det inte kallt 
men växthus av nät skyddar mot 
vindar och insekter. Det gör att familjer 
som odlar kan behålla sina skördar.På 
lägret får vi lära oss mer och vi kan 
bidra till att andra barn får det bättre.

Temat för årets drama och 
bibelstudier är världen. Tanken är att 
våra scouter ska få en större inblick i 
hur världen vi lever i ser ut, hur 
det kan vara att leva i andra delar av 
världen och att själva få prata om 
aktuella frågor



UV-SCOUTLÄGER 28/6-3/7
Äntligen UV-scoutläger igen. De flesta scouter i vår kår har 
aldrig varit på läger eller hajk tidigare. Så vad är ett läger?
På tisdagen kommer vi först bygga upp vår by med tält, 
kök och eldstäder. Senare på kvällen blir det invigning och 
lägerbål för alla deltagare. Nästa morgon när du kliver ur 
tältet är det dags för frukost. Vi kommer laga all mat 
tillsammans och vi kommer hjälpas åt med varierande 
uppgifter varje dag. På förmiddagarna ser vi ett drama, 
som vi senare pratar om. Då får vi möjlighet till att fundera 
på vad detta kan innebära för oss och vad Jesus vill säga 
oss. 
Bad, lek, vandring och projekt är andra viktiga delar av 
lägerveckan, och så många grymma lägerbål, det är laddat 
för ett fantastiskt UV-scoutläger!
När du följer med så blir lägret ännu bättre! 
Följ oss hemifrån på Instagram @uvscoutfiskebackskyrkan

Anmäl dig via länk på www.fiskebackskyrkan.se senast den 30/5 
eller www.sau.nu

Förälder på lägret

Du som förälder känner ditt barn bäst. Du vet om ditt barn behöver 
extra koll eller känner sig lite osäker eller är tuff och busig. Då kan 
det vara bra att hänga med som förälder på lägret. Du kommer 
sannolikt inte vara i samma patrull som ditt barn men finns i 
närheten. I år har vi 3st patruller som inte varit på läger eller hajk 
tidigare så därför är det extra viktigt med hjälp. 
Kanske har du inte möjlighet att vara med hela vecka men kan vara 
med i ett par dagar? På tisdagen när lägret skall byggas, behövs 
det alltid extra händer. Eller kanske från fredag kväll och helgen? 
Alla behövs och har har en plats att fylla, Lars tar glatt mot din 
anmälan. 

Vägbeskrivning till Sjöbol, Mullsjö
Kör väg 40 mot Jönköping. I Bottnaryd välj väg 185 mot Mullsjö. I Mullsjö, 
sväng höger före rondellen, skyltat Skirebo och Västerkärr. Efter ca 2 km. 
kommer en skylt ”Sommargården Sjöbol” Där är lägret.

Vill du skänka något?

Vi inom SAU försöker hålla nere lägeravgiften så att alla barn skall 
ha en möjlighet att åka med. 
Vill du skänka bröd, bullar eller saft tar vi tacksamt emot detta vid 
avresan.

http://www.fiskebackskyrkan.se/
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