Camp 2018 - att koka soppa på en spik
på Dömle scoutgård, 9-12 augusti.
Nu är det dags att återigen sätta upp våra tältpinnar i naturen och
njuta av sommar och lägerliv. Senaste CAMP genomfördes 2016
och vi hoppas att ni vill samlas med oss runt lägereldarna på camp.
Temat för delar av lägret är ”att koka soppa på en spik”.
Vi kommer gå tillbaka till grunderna inom friluftsliv där deltagarna
får lära känna naturen, varandra och sig själva. De kommer bland
annat kunna delta i olika workshops som till expempel:
•
Lär dig knyta knop
•
Lär dig göra upp eld
•
Bygga gudstjänst
Målgrupp
Lägret vänder sig till personer som är 10 år äller äldre.
Aktiviteterna kommer delas upp i lite olika grupper:
•
Juniorer (4-6 klass)
•
Tonår (7-9 klass)
•
Ung vuxen (Gymnasiet och uppåt)

Skymningen sänker
sig. En lägereld brinner,
det hörs lägerrop, skratt
och sång. Det är dags
för Camp - lägret som
samlar juniorer och tonåringar. Här ges vi möjlighet att bo i tält och
laga vår mat över öppen
eld. Här tillåts vi leva
mitt i skapelsen och
vara en del av den.

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av friluftliv för att
delta.
Lägerdag för miniorer under Camp.
Under lördag är det möjligt att komma till lägret med miniorgrupper för att delta i aktiviteterna som görs.
Distriktet och planeringsgruppen för lägret hoppas att detta kommer öka intresset i de yngre åldrarna för
friluftsliv och lägerliv i allmänhet. Man kommer då till lägret och deltar i verksamheten och åker hem sen på
kvällen. För barn upp till 9 år. Dagen börjar 10:00 och slutar vid kl. 15.00.
Anmälan till den här dagen görs på samma sätt som till lägret. Det kommer att vara begränsat antal platser
för den dagen beroende på hur många deltagare som anmäler sig totalt sett. Så anmäl så snart ni vet.
Grupper med andra språk
Camp är ett tillfälle att även bjuda in barn till flykting, ensamkommande flyktingbarn m.m. som finns i församlingens verksamhet. Det är viktigt att församlingen då bidrar med personal som dessa känner sig trygga
med samt bistår med kunskaper i språket. Kontakta oss gärna för mer information.
Funktionsnedsättning eller funktionshinder
Om det finns deltagare som har funktionsnedsättning och eventuellt behöver sovplats inomhus så kan vi
ordna med detta. Dessa deltagare har även förtur till sängplatser inomhus. Kontakta gärna oss i förväg så
att vi kan ta med detta i vår planering. Vår målsättning är att alla ska kunna delta i lägret oavsett funktionshinder. Observera att terrängen på lägergården kan vara svårframkomlig.

Camp 2018 - att koka soppa på en spik
på Dömle scoutgård
Pris - logi utomhus

Från och med tredje barnet i samma familj vid logi utomhus är deltagaravgiften 0 kr.
Medlem
500 kr
Icke-medlem 625 kr

Pris – logi inomhus

Mycket begränsat med platser och förtur till de som behöver pga. hälsa eller funktionshinder.
Vi förbehåller oss rätten att neka personer inomhuslogi.
Medlem
800 kr
Icke-medlem 1000 kr
Lägerdagen för miniorer är gratis att delta på.

Anmälan

Som tumregel har vi att det skall vara en ledare på en grupp på fem deltagare. Karlstads stifts
avbokningspolicy gäller.
Alla deltagare skall lämna följande uppgifter:
Namn, adress, födelseår, telefon, e-post, lokalavdelning/församling, om du vill spela i ett lägerband och om
du har instrument.
Om du är medlem, ange medlemsnummer
Övrig information (allergi, kostönskemål, speciella behov m.m.)
Min ledare under lägret är...
Under lägret tillhör jag (ange alternativ)
- Junior
- Tonår
- Ung vuxen
- Ledare
- Miniordag
Anmälan skickar du till johannes.fransson@svenskakyrkan.se. Märk mejlet med CAMP2018!
Anmälan görs senast den 30 maj.
Kontakt: johannes.fransson@svenskakyrkan.se, 054-17 24 95.

