
AVRESA OCH HEMKOMST 

Vi samlas vid Missionskyrkan kl. 08:30 på 

tisdagen för avresa till lägerplatsen.  

Kom i god tid! 

Markera på anmälan om ni har möjlighet 

att skjutsa till lägret. 

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. 

 
  

ANMÄLAN OCH BETALNING 

Anmälan senast den 23/5  

 

Betalning skall vara oss tillhanda senast 

den 31/5. Lägeravgiften sätts in på 

Bankgiro 659-7538  eller  
Swish 123-240 35 90 (Rydaholms 

Frikyrka) Ej kontanter! 

Märk betalningen med ”UV-scoutläger 
samt deltagarens namn”.  
 

VILL DU SOM FÖRÄLDER HJÄLPA 
TILL? 

Vi tar tacksamt emot bröd och 

bullar. Hembakat är alltid trevligt 

men inte avgörande. 

Fyll i ditt bidrag på 

anmälningslappen och lämna 

brödet till ledarna vid avresan. 

Vi vill redan nu säga ett stort TACK! 

FRÅGOR 

Har ni frågor är ni välkomna att 

kontakta: 

Joachim Sandolf 073-03 22 762 

Anna Martinsson 073-37 88 958 

uv-scout@rydaholmsfrikyrka.se 

www.rydaholmsfrikyrka.se 

Det finns mer om SAU på 

www.sau.nu 

UV-scoutläger 

28 juni – 3 juli 

VÄGBESKRIVNING TILL LÄGERPLATSEN 

GPS koordinater: N 57° 8' 28.08", E 13° 6' 38.95" 
Från Broaryd: Kör väg 153 västerut ca 9 km. Från Fegen: Kör väg 153 österut 

ca 6 km. Där finns en väg med skylt Finnanäs. Och skylt UV-läger! 

Därifrån är det ca 3km och det är skyltat UV-läger. 

 

Det står Ryden på kartan och finns på hitta.se. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÄGERRÄVENS SPECIALTIPS: 
 

� 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. 

Välkommen 2016 

Det är dags för UV-läger. Följ med och gör det till årets bästa vecka! 

 

Vid sjön Fegen blir det nio byar. På tisdagen bygger vi tillsammans upp 

kök och annat som behövs i byn. På kvällen blir det invigning och det 

första lägerbålet. Till sist är det dags att krypa in i tältet! 

Under veckan händer roliga saker med scouting som tema. Det är 

projekt, vandring, marknad mm. Lek och bad är förstås med i planen. 

Varje förmiddag ser vi ett drama och då tar vi reda på vad det står i 

Bibeln. På kvällarna är det lägerbål.  Det händer så mycket kul! 

 

Välkommen med! 

/Ledarna i Rydaholms UV-scoutkår 

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 av någon 

anledning behöver kontakta oss. 

LÄGRETS AVSLUTNING 

Föräldrar och syskon är varmt välkomna till 

lägrets avslutningsdag den 3 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! 

 

 

PENGAR PÅ LÄGRET 

Det kan vara bra att ha lite 

fickpengar med sig på lägret. 

Vi kommer som vanligt att ha 

en insamling under lägret. Vi 

kommer också att ha en 

kiosk där man kan köpa lite 

godis, glass och annat gott. 
-------------------- 

Lagom med max 20 kr till 

kiosken per dag.  Och så 

lite till marknaden. 

Barn i andra länder – Vill 

du hjälpa till? 

ÅRETS INSAMLING 

Under lägret kommer vi samla in pengar till 

projekt för barn i Sydafrika, Mocambique 

och Centralasien. Förra året blev det till 

exempel 615 barn i Mocambique som fick 

hjälp med skolmaterial. Vi fortsätter! 

LÄGERAVGIFTEN 
1 person 500 kr 

Syskonrabatt: 

2 syskon 920 kr 

3 syskon 1380 kr  

Ledarscouter & ledare t o m 19 år  

300 kr (ej syskonrabatt) 

DELTAGANDE KÅRER 

Backa, Broaryd, Burseryd, 

Fiskebäck, Horda, Laholm, Lidhult, 

Onsala, Opal, Rydaholm 


