
 

  

LÄGERAVGIFTEN 
200 kr 

ANMÄLAN OCH BETALNING 

Anmälan senast den 31/5 på 
www.rydaholmsfrikyrka.se 
 

Betalning skall vara oss tillhanda senast 
den 31/5. Lägeravgiften sätts in på 
Bankgiro 659-7538  eller  
Swish 123 483 43 70 (Rydaholms 
Frikyrka UV Scout Tonår) Ej kontanter! 

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

FRÅGOR 

Har ni frågor är ni välkomna att 
kontakta: 

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

www.rydaholmsfrikyrka.se 

UV-scout dagläger 
25 - 26 juni 
Kl 10-20:30 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Sjöslaget 2020 

I år har vi ett dagläger för vår egen UV-scoutkår, på Sjöholmen. 

Lägret är för dig som går i UV-scout (från 9 år) 
(Det planerade lägret ”Jordnära” flyttas till nästa år.) 

Vi samlas vid Sjöholmen kl. 10:00 på torsdagen & fredagen.  

Kl. 20:30 avslutas lägerdagen. 

Vi kommer att ha aktiviteter som vi brukar ha på ett UV-scoutläger men 
inte övernatta. 

Dagarna innehåller scouting, matlagning, bibelstudie, bad, paddling, 
lägerbål och mycket mer. 

Följ med och gör det till årets bästa händelse! 
 

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) 
Kläder efter väder 
Badkläder och handduk 
Flytväst (om du har) 
Jacka 
Gympaskor 
Stövlar och regnkläder (även byxor) 
Penna 
Myggmedel, solkräm (smörj in dig hemma 
på morgonen) 
Fickpengar (insamling) 

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 

Vi avslutar lägret med lägerbål för 
lägerdeltagarna. Föräldrar hämtar på 
Sjöholmens parkering kl 20:30. 
 
 

ÅRETS INSAMLING 
Vi fortsätter med barns rättigheter.  
Mer information kommer på hemsidan. 

 

Barn i andra länder – Vill du hjälpa till? 

 


