Magin är splittrad och
i sommar behövs just
du för att återskapa
gemenskapen!

Häng med på

Kingdoms 2021 ett läger i sagornas värld där alla gör
skillnad och har roligt tillsammans
Sollentuna Södra Scoutkår åker vecka 30 till Vindalsö i
Stockholms skärgård för några härliga, spännande och roliga
dagar tillsammans.
Spårare kämpar mellan 28 och 30 juli
Upptäckare skapar magi mellan 25 och 28 juli
Äventyrare utmanas mellan 25 och 31 juli.
Utmanare utmanar mellan 24 och 31 juli.

Håll utkik efter mer information och anmälan!

Att åka på läger
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 vi kommer att göra?
Vi samlas i Stavsnäs på Värmdö där vi tar båten till Vindalsö.
Deltagare i olika åldrar från Sollentuna Södra följer med men med anledning av
pandemin delar vi upp oss och kan därmed vara trygga med att kunna hålla avstånd
och har förutsättningar att hålla god hygien.
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 aktiviteter där vi
använder våra scoutkunskaper, leker, badar, seglar, har lägerbål och mycket mer.
Äventyrare och Utmanare åker hela veckan. Upptäckarna åker från söndagen 25 juli
till onsdagen den 28 juli då Spårarna löser av och får vara med om lägerupplevelser
mellan den 28 juli och den 30 juli.
Mer information om lägeravgift och anmälan kommer i mars. Sista dag för anmälan
och betalning kommer vara den 30 april.
Vill du som förälder eller vårdnadshavare veta mer?
Logga gärna på våra informationsmöten som vi håller via Google Meet varje dag
under vecka 12, välj den dag som passar dig bäst (22-25 mars med start 18.45)
Länk till mötena mailas ut måndagen 22 mars.
Du kan alltid kontakta oss i Lägerkommittén på lako@sollentunasodra.se.
Hoppas vi ses!

