
Scoutläger i
Björnkälen

30 juni-3 juli 2022



Scoutlägret 2022 med tema HOPP
hålls på EFS lägerplats i Björnkälen, Tavelsjö, cirka 5 mil
nordväst om Umeå. Gården ligger mitt i skogen vid Furu-
nässjön och ägs av Holmen Skog AB. Det finns ingen el på
området och dricksvattnet hämtas från en kallkälla.

Du och din patrull kommer tillsammans med era ledare och sätter upp tält,
bygger spisar, bord, äter, badar, tävlar, har lägerbål, lär känna Jesus och
mycket annat trevligt. Lägret delas i år in i Upptäckarscoutby och Familjeby.

Ålder: Upptäckarscouter födda 2012 eller tidigare.
Vill din familj följa med? Läs mer om Familjebyn i rutan!

Frågor/info: Din scoutledare svarar på frågor! Det gör även:
Maria Persson maria.w.persson@efsvasterbotten.se 072-722 39 52

Utrustning: Utrustningslista får du av ledarna innan lägret. Den finns även
att ladda hem via hemsidan www.efsvasterbotten.se

Anmälan: Meddela din scoutledare att du ska vara med, och skicka in din
anmälan via länk på efsvasterbotten.se senast 8/5. Då ska även läger-
avgiften vara betald till din scoutledare. Meddela din ledare eller Maria
Persson snarast ifall du får förhinder.

Lägeravgift upptäckarscout: 820 kr, som betalas till din ledare innan lägret.

Saltmedlemskap: När du anmäler dig till lägret får du möjlighet att bli
medlem i Salt Västerbotten. Medlemskapet är helt gratis och kräver inget
engagemang av dig. Men du är med och möjliggör för Salt Västerbotten att
ordna läger! Bra va?

Arr: Salt/EFS Västerbotten och Sensus.

Försäkring: Alla barn och vuxna är försäkrade via Salt.

Scanna QR-koden med din telefon för att
komma direkt till anmälningsformuläret!

Familjebyn består av barn/barnbarn
(födda 2012 och yngre) samt vuxna.

I år kan man välja om man vill
börja lägret samma dag som övriga

lägret eller dagen efter.
I Familjebyn är det din ”familj” som är patrullen.

Deltagare i Familjebyn kan välja att
sova hemma och vara med på lägret övrig tid.

Anmälan via länk på efsvasterbotten.se,
där finns även mer info.

Välkommen till scoutlägret i Björnkälen 2022!
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