Här är vår lägerplats:

Anmälan
Följ 27:an söderut från Rydaholm
så finner ni Sjöholmen
Sommarhem på höger sida intill
Lilla Helgasjön. Ca 28 km från E4
Värnamo.

Anmäl dig via QR-koden!
Eller via länken:
www.sau.nu/lager2022

Till dig som förälder:
Vi räknar med att bli runt 450
deltagare sammanlagt från Horda,
Törestorp, Forserum, Hillerstorp,
Rydaholm, Älgabäcksryd, Forsheda,
Malmbäck, och Kärda.
Under veckans gång så kommer vi
bland annat gå på spårning,
paddla, bada, lära oss mer om Gud
och scouting, och ha det allmänt
underbart!

- sjöholmen 28 juni - 3 juli

Tid
Tisdagen den 28e juni till söndagen
den 3e juli. Lägret avslutas med en
gudstjänst på söndagen kl.11:00 då
alla föräldrar och syskon är välkomna!
Ta med oömma kläder och fikakorg!

Ålder
Alla uv-scouter och ledarscouter som
är födda 2013 eller tidigare får åka
med på lägret!

Kostnad
Hela lägret: 550 kr
Dygnsavgift: 160 kr
Syskonrabatt:
● 2 syskon: 530 kr/syskon
● 3 syskon: 510 kr/syskon
● 4+ syskon: 490 kr/syskon

Insamling
I årets insamling är vi med och bygger
växthus i Somalia så att fler kan odla,
äta och sälja grönsaker. Vi vill att
barn ska få äta sig mätta även när
klimatet förändras.
Läs mer på www.sau.nu/insamling

Övrigt
På lägret finns en kiosk som är öppen
några timmar varje dag. Men tänk på
att pengarna ska räcka hela veckan!

ATT HA MED SIG:

DIT HEM

Uv-scoutskjortan med
Nya Testamentet

☐ ☐

Sovsäck, liggunderlag och
kudde

☐ ☐

Kläder för alla väder

☐ ☐

Varma nattkläder

☐ ☐

Regnkläder

☐ ☐

Stövlar och skor

☐ ☐

Ficklampa/ pannlampa
och kniv

☐ ☐

Hygienartiklar
(tandborste, tandkräm,
tvål, schampoo, etc.)

☐ ☐

Badkläder och handduk

☐ ☐

Keps, solskydd och
myggmedel

☐ ☐

Fickpengar till kiosk och
insamling

☐ ☐

Vattenflaska och
ryggsäck

☐ ☐

Papper och penna

☐ ☐

Kårinfo:
● Vi samlas kl 9 på Sjöholmen
(vid flaggstången)
● Vi samlar info på hemsidan
www.rydaholmsfrikyrka.se
● Anmälan & Betalning
Anmälan senast den 23/5
Betalning skall vara oss
tillhanda senast den 15/6.
Lägeravgiften sätts in på Swish:
123 483 43 70 (Rydaholms
Frikyrka UV Scout Tonår)
Märk betalningen med
”Lägeravgift 2022” samt
deltagarens namn.
● Kontakt
Har ni frågor är ni välkomna
att kontakta:
Kårchef Joachim Sandolf
Tel: 073-03 22 762
uv-scout@rydaholmsfrikyrka.se

www.sau.nu

