
Familjeby
i Björnkälen
30 juni-3 juli 2022

- Är ni som familj sugna på läger
och träffa andra familjer

- att elda och laga mat på elden
- sova i tält
- att lära er om skog och mark och om livet

Då är Familjebyn på Björnkälen scoutläger något för er!

Scoutlägret har temat HOPP,
det hålls på EFS lägerplats i Björnkälen, Tavelsjö,
cirka 5 mil nordväst om Umeå, väg 364. Gården
ligger mitt i skogen vid Furunässjön och ägs av
Holmen Skog AB. Det finns ingen el på området och
dricksvattnet hämtas från en kallkälla.

Familjebyn är för vuxna och barn/barnbarn
tillsammans. De har eget program och finns med vid
stora lägrets lägerbål, gudstjänster mm.
När familjebyns deltagare kommer finns redan en
spis och ett bord uppsatt, sedan hjälps man åt att
bygga det man behöver. Din familj är din patrull och
patrullerna delas in i olika matlag. Man bor i tält
eller sover hemma, agar mat, badar, leker, äter, lär
känna Jesus och mycket annat trevligt.

Ålder: Alla åldrar

Frågor/info: Mer info och anmälan finns på
www.efsvasterbotten.se under läger.
Det går också att kontakta vår scoutkonsulent på
maria.w.persson@efsvasterbotten.se 072-722 39 52.

Utrustning: Utrustningslista och annan information
kommer i brevlådan.

Lägeravgift:
Torsdag – söndag: Barn 0-4 år = gratis, 5-8 år 410 kr,
9-10 år och vuxna 820 kr. Familjepris max 1900kr.
Fredag – söndag: Barn 0-4 år = gratis, 5-8 år = 350
kr, 9-10 år och vuxna 700 kr. Familjepris max 1700 kr.

Arr: Salt/EFS Västerbotten och Sensus.

Anmälan: Se baksidan.
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Anmälan: Öppnar 8 april och stänger 22 maj.
Använd QR-koden här nedanför eller gå in via
hemsidan.
Avgiften betalas via faktura efter lägret. Förhinder
meddelas till scoutkonsulenten så fort som möjligt.

Försäkring: Alla barn och vuxna är försäkrade via
Salt Västerbotten.

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