
 

 

  

ANMÄLAN OCH BETALNING 

Anmälan senast den 18/5  
 

Betalning skall vara oss tillhanda senast 
den 15/6. Lägeravgiften sätts in på 
Bankgiro: 659-7538 eller Swish: 123-240 
35 90 (Rydaholms Frikyrka) 

Märk betalningen med ”Lägeravgift 
2018” samt deltagarens namn.  
 

VILL DU SOM FÖRÄLDER HJÄLPA 
TILL? 

Vi tar tacksamt emot bröd och 
bullar. 

Fyll i ditt bidrag på 
anmälningslappen och lämna 
brödet till ledarna vid avresan. 

Vi vill redan nu säga ett stort TACK! 
 
 

AVRESA OCH HEMKOMST 

Vi samlas vid Missionskyrkan kl. 08:00 på 
tisdagen för avresa till lägerplatsen.  

Vi åker buss tillsammans. 
Kom i god tid! 

På söndagen hoppas vi att många av er 
vill komma och se hur vi haft det på 
lägret.  Vi räknar med att vara klara på 
lägerplatsen 13.30. 

Markera på anmälan om ni har möjlighet 
att hämta på söndagen. 

 

FRÅGOR 

Har ni frågor är ni välkomna att 
kontakta: 

Kårchef Joachim Sandolf 
Tel: 073-03 22 762 
uv-scout@rydaholmsfrikyrka.se 

 

Det finns mer om SAU på 

www.sau.nu 

 
VÄGBESKRIVNING TILL ÄGGDAL 

GPS koordinater:  Lat N 57° 51′ 10″, Lon E 11° 41′ 19  

 
Sväng av E6 i Kungälv mot Marstrand / Ytterby (väg 168). Följ denna i 

ca15 km.  

Vid Tjuvkil: sväng vänster - vägskylt ”Lycke 3”.  

Följ vägen i ca 3 km till skylt ”Tofta 2”. Sväng av höger mot Tofta och följ 

vägen förbi Tofta herrgård ner på strandängarna.  

Strax före herrgården och resten av vägen till Äggdal ombeds alla att 

köra långsamt och respektera lekande barn och husdjur på och runt 

vägen.  

Det kommer även att finnas skyltning ”UV-scoutläger” sista biten.  
 

UV-scoutläger 
26 juni – 1 juli 

www.uv-scout.se/havet2018 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄGERRÄVENS SUPERTIPS: 
 

✓ Testa om regnkläder och stövlar håller tätt och inte 
är för små.  
Ta på dig och gå ut och ta fram vattenslangen!  
 

✓ Packa din väska själv så du vet vad du har med dig. 

Havet 2018 

Sommaren kommer! På en udde i havet ligger Äggdal, utanför Kungälv. 
Där blir det läger. Fullt med scoutaktiviteter hela veckan. Först bygger vi 
upp lägret under tisdagen. På kvällen är det invigning och lägerbål.  

Nästa morgon när du kliver ur tältet är det dags för frukost. Vi lagar all 
mat tillsammans. På förmiddagarna ser vi på ett drama. Det blir Oväntat! 
Efteråt pratar vi om det och funderar på vad Jesus ville. Bada och leka är 
andra viktiga delar av veckan. Olika projekt, marknad och en vandring 
finns med i planen. Och många lägerbål.  

Det är laddat för ett bra läger. När du följer med så blir lägret ännu 
bättre. 
 

Välkommen! 

/Ledarna 

 

PACKLISTA 

OBS! Märk sakerna med namn om det går. Det 
underlättar mycket under veckan. 

UV-scoutskjorta med tillbehör 
Nya Testamentet (tillhör UV-scoutskjortan) 
T-shirts/toppar 
Tröjor 
Byxor (korta och långa) 
Strumpor och underkläder 
Varma nattkläder (mössa är bra) 
Badkläder och handduk 
Jacka 
Keps (komplettera med myggnät om du vill) 
Gympaskor 
Stövlar och regnkläder (även byxor) 
Penna 
Sovsäck, liggunderlag och kudde 
Toalettartiklar, myggmedel, solkräm 
Ficklampa/pannlampa 
Påse för smutstvätt 
Fickpengar (insamling och kiosk) 

Lämna mobiltelefonen hemma.  

Telefoner finns att låna av ledarna om någon 
behöver ringa hem och anhöriga hemma kan 
ringa till ledarna om man behöver kontakta 
oss. 

LÄGERAVGIFTEN 
1 person 510 kr 
Syskonrabatt: 40 kr/syskon.  

PENGAR PÅ LÄGRET 

Det är bra att ha fickpengar 
med sig på lägret. Vi har en 
insamling till barn i Tchad. 
Var med och hjälp till! 

Vi kommer också att ha en 
kiosk där man kan köpa lite 
godis, glass och annat gott. 

Ta gärna med mindre sedlar 
(20 kr) och mynt (10 & 5 kr) 

ÅRETS INSAMLING 

Vi fortsätter med barns rättigheter.  
Temat är Vatten. Under lägret kommer vi 
samla in pengar till säkra brunnar i Tchad. 

Brunnar som ger vatten hela året och som 
varken barn eller smuts kan ramla ner i.  

DELTAGANDE KÅRER 

Backa, Broaryd, Burseryd, 
Fiskebäck, Horda, Laholm, 
Onsala, Opal, Rydaholm 

Vandring eller öhoppning! 

Årets vandringsdag är ett 
äventyr där patrullen tar 
sig mellan öar med båt. 
Alla ska ha flytväst.  

Om du har en flytväst så 
ta med den. Märk den 
med ditt namn och kår. 

LÄGRETS AVSLUTNING 

Föräldrar och syskon är varmt välkomna till 
lägrets avslutningsdag den 2 juli. 

Kl. 11:00 är det lägergudstjänst. Sen går vi till 
byn, fikar och packar ihop. 

Kom i god tid så att ni får se våra matplatser 
och de tält vi använt under lägret. 

Ta med fikakorg och oömma kläder. 
Vi behöver er hjälp med att riva och packa! 
 
 


