SCOUTKÅREN GÖTA LEJON
KÅRLÄGER

INBJUDAN

Inbjudan till kårläger
Äntligen kan vi i Göta Lejon på nytt bjuda in till storläger på Trollsjönäs. Under
Kristihimmelfärdshelgen samlar vi kårens samtliga avdelningar för att tillsammans åka på läger. Ett
kårläger är ungefär som ett vanligt avdelningsläger fast med många fler scouter i olika åldrar. Ett
mycket bra tillfälle för att lära känna de andra scouterna i kåren och för de som planerar att åka
med på Jamboree22 är detta även ett bra övningsläger.
När:

26 – 28 maj för samtliga scouter.

Avfärd:

09:00 från parkeringen vid scoutlokalen för upptäckar- och äventyrarscouter.
13:30 från parkeringen vid scoutlokalen för spårarscouter.

Hemfärd:

16:00 från parkeringen i Rördalen lördagen den 28 maj.

Pris:

350 kr för spårarscouter.
400 kr för upptäckar- och äventyrarscouter.

Anmälan:

Via formuläret på link.gotalejon.org/karlager. Senast söndag den 15 maj.

Föräldrar:

För att vi ska kunna arrangera ett bra läger kan vi behöva hjälp av er föräldrar
med t.ex. matlagning och andra uppgifter. Hur stort behovet är vet vi inte i
nuläget men vi efterfrågar intresset vid anmälan. Svara gärna om du har möjlighet att
delta någon dag så hör vi av oss när vi vet mer.
För de föräldrar som ska följa med på Jamboree22 är detta ett bra tillfälle att lära
känna scouterna och de andra ledarna, därför ber vi er att anmäla er som ledare om
ni har möjlighet att vara med en dag eller två.

Betalning:

Till scoutkårens plusgirokonto 92 95 93-2 senast den 15 maj. Skriv scoutens namn.

Anmälan är via formuläret är bindande och anmälningsavgiften måste sedan betalas in. Vid en
eventuell avanmälan finns möjlighet till återbetalning av lägeravgiften efter kontakt med
lägerledningen (se mailadress nedan).

Vad ska man mer tänka på?
Spårarscouterna kommer att sova i stugor och en sovsäck passar bra att sova i. Övriga scouter
kommer att sova utomhus i tält och/eller i vindskydd och då är det bra att ha med en lite varmare
sovsäck, ett liggunderlag och varmare kläder att sova i.
Inför lägret kommer det att skickas ut mer information om transport och en utrustningslista samt
annan viktig information.

Kontakt
Vid frågor eller funderingar går det bra höra av sig till: karlager@gotalejon.org eller till din
avdelningsledare.
Med hopp om ett underbart läger!
Ledarna i Scoutkåren Göta Lejon
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