Hej!
Tidigare under terminen har ni träffat en piratkapten på scouterna. Nu har han hört av sig igen. Så
här säger han:

Ett löfte givet är ett löfte snart uppfyllt. Idag så erbjuder jag er en möjlighet att uppleva den
ultimata friheten, i sommar så kommer vi de mäktigaste piraterna som seglar på de sju haven
att samlas för att fira vår frihet. Som tack för eran hjälp i våras så är det min ära att få bjuda ut
er alla till sommarens stora äventyr!
Kapten James M. Flint
Kaptenen bjuder alltså in till Sollentuna Södra Scoutkårs sommarläger vecka 32 på Vindalsö!
Anmäl dig på 
http://goo.gl/forms/BgnmdLJ7UP
(även ledare och funktionärer), 
senast den 30:e
april
.
Lägeranmälan räknas som komplett när du fyllt i anmälan och betalat in avgift enligt nedan till
postgiro 67 51 40 - 8. Märk anmälan med scoutens namn och födelsedatum följt av -0222, t ex "Olle
Olsson 030303-0222".
Kostnad:
6-12 augusti - lägret för Upptäckare och Äventyrare:
Deltagare 2200 kr
Ledare och funktionärer 1000 kr
Barn till ledare och funktionärer (ej deltagare i lägerprogram) 600 kr
9-12 augusti - lägret för Spårare:
Deltagare 1200 kr

Ledare och funktionärer 600 kr
Barn till ledare och funktionärer (ej deltagare i lägerprogram ) 360 kr
Enstaka dagar:
150 kr

Kanske har du varit på läger förut och vet redan vad det innebär, eller så är det här ditt första läger
och du kanske undrar vad det innebär?
Vi samlas vid Holken och åker buss tillsammans till Stavsnäs där vi tar båten till Vindalsö. Deltagare i
alla åldrar från Sollentuna Södra följer med.
Väl på plats slår vi upp tält där vi sover på liggunderlag i sovsäck. Mat lagar vi tillsammans utomhus
och mycket annan tid ägnar vi åt olika program där vi använder våra scoutkunskaper, leker, badar,
seglar, har lägerbål och mycket mer.
Har du frågor och funderingar kring lägret är du alltid välkommen att kontakta lägerkommittén på
lako@sollentunasodra.se
.
Hälsningar,
Lägerkommittén

