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Om du tänkt tälta med barnen i sommar så
kan vi väl göra det tillsammans!

Om du tänkt tälta med barnen i sommar så
kan vi väl göra det tillsammans!

i Björnkälen 6-8 juli

i Björnkälen 6-8 juli

(salt-scoutläger startar 5/7)

(salt-scoutläger startar 5/7)

Välkommen till familjebyn helgen 6-8 juli.

Välkommen till familjebyn helgen 6-8 juli.

I familjebyn bor vi i egna tält och lagar vår mat
utomhus tillsammans med andra familjer (mat finns där)
Det kommer att finnas bord med tak där alla får plats.

I familjebyn bor vi i egna tält och lagar vår mat
utomhus tillsammans med andra familjer (mat finns där)
Det kommer att finnas bord med tak där alla får plats.

Programmet innehåller bygga spis, vandring,

Programmet innehåller bygga spis, vandring,

andakt, lägerbål, lek mm.

andakt, lägerbål, lek mm.

Främst hoppas vi att enkel naturnära gemenskap
mellan barn och vuxna ska få prägla familjebyn.

Främst hoppas vi att enkel naturnära gemenskap
mellan barn och vuxna ska få prägla familjebyn.

Priset

vuxen: 400 kr
Barn födda 09-11: 250 kr / deltagare
Barn födda 12-18: gratis
Familjepris max 1100 kr (då ingår inte
ev. barn i det övriga scoutlägret)

Priset

Anmälan till familjebyn kan göras fram till den 1

Anmälan till familjebyn kan göras fram till den 1

juni, men helst tidigare vilket underlättar planeringen.
Till familjebyn anmäler man sig ”familje”vis (vuxen och
barn). Ledarna delar in alla anmälda i matlag.
Anmälan: maila birgitta.bergner@efsvasterbotten.se
meddela alla namn, adress, födelsedatum, och ev.
matallergi senast 1 juni (på alla anmälda)
Avgiften faktureras efter lägret
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För information om familjebyn kontakta Jakob
Bergner tel. 070-5191883, jakobbergner@hotmail.com
Innan lägret får ni mer information, tygmärken,
personligpackning mm

För information om familjebyn kontakta Jakob
Bergner tel. 070-5191883, jakobbergner@hotmail.com
Innan lägret får ni mer information, tygmärken,
personligpackning mm

Övrig information om Björnkälenlägret finns på
www.efsvasterbotten.se

Övrig information om Björnkälenlägret finns på
www.efsvasterbotten.se

Visst ses vi i Björnkälen!

Visst ses vi i Björnkälen!

Arr: Salt-scout/EFS Västerbotten

Arr: Salt-scout/EFS Västerbotten

vuxen: 400 kr
Barn födda 09-11: 250 kr / deltagare
Barn födda 12-18: gratis
Familjepris max 1100 kr (då ingår inte
ev. barn i det övriga scoutlägret)

