patrullriks- med jesus i centrum
Sommaren 2023 är det dags för Patrullriks i Mjösjöliden utanför Piteå där
vi för tredje gången får vi använda samma fantastiska lägerplats. Patrullriks
är ett läger för alla åldrar, som ger minne och vänner för livet. Scoutläger är
speciellt då dom flesta sover i tält, lagar mat och äter ute, och har spännande
aktiviteter.
Temat för lägret kommer att vara ”Rotad” Ef 3:14–21. Vi ska under lägerveckan gå till källan, stjärnan och kärnan Jesus. Enkelheten, tiden och tryggheten
i att vara rota d i Kristus. Vi ska samlas omkring det som är det viktigaste.
Vi ska få ha tid med varandra, över generationsgränserna. Vi kommer att få
uppleva mycket. Allt från
samlingar i den egna patrullen till stora lägerbålet där hela lägret deltar.
Alla dagar börjar och slutar i den egna patrullen. Efter frukost och morgonsamling så blir det dagsaktiviteter. Det kommer att bli en oförglömlig vecka!

Om patrullriks åldersindelning
Patrullriks är ett läger som vänder sig till alla åldrar
och är indelat i fyra delar.

Familjebyn

För hela familjen
Välkommen till
familjebyn Rotfast!
Här testar vi på att leva
scoutingliv tillsammans
men på ett lite annorlunda sätt. Bo med din familj
i eget tält, ingå i ett matlag
med andra familjer och ta
dvel av de aktiviteter som
erbjuds. Tillsammans,
vuxna och barn, gör vi
den här veckan till ett
roligt äventyr!

Tonårsbyn

15 +

Vi välkommnar dig född
2008 eller äldre till Tonårsbyn! Hit är alla välkomna
som dom är, vare sig du
aldrig sovit i tält eller gör
det varje natt. Här kan du
förvänta dig ett äventyr
du aldrig glömmer med
dagar fyllda av workshops
och aktiviteter.

Scoutbyn

En dag på patrullriks
07.30

Deltagare födda från 2013
Vad sägs om att träffa
stortjuven Elias på väg till
hans grotta, göra en resa
i tiden med ett besök på
Swensbylijda, göra något
fint till dig själv eller någon
annan i hantverksbyn?

Revelj, frukost, morgonsamling i byn

Seniorbyn - nyhet!

22.00
Patrullandakt

För dig i mogen ålder som
tycker om läger.

Du som känner dig som
senior inbjuds till en
lägervecka i scoutanda
där vi tillsammans bygger
matbord och spis för de
matlag vi tilldelas. Här behövs det inga kunskaper!
Under veckan kommer vi
bland annat ha bibelsamtal,
utflykter och lägerbål. Här
inspireras vi av andra så ta
gärna med dig stickningen,
slöjdarkniven eller varför
inte instrumentet till vår
allorkester?
Du kan bo i eget tält, husbil
eller husvagn.

10.00 – 16.00
Aktivitet, med lunch mitt i
17.00
Fritid, middag
19.00
Lägerbål, därefter kvällsfika

22.30
Tapto/Tyst

ta
ro d

Prislista
Lägeravgift: 1500 kronor
per scout eller ledare
Barn födda 2014-2017
betalar 750:Barn under 6 år- gratis
OBS! Resekostnad ingår inte
Du betalar lägeravgiften
samtidigt som du anmäler
dig. Kolla med din förening
eller kyrka om du kan söka
lägerbidrag.

Piteå
Varför inte passa på att semestra lite extra i
Norrbotten? Som Euskefeurat sjunger ”det är hit
man kommer när man kommer hem”. Piteå är en
sjudande sommarstad som lockar besökare från
hela världen.
Här kan du njuta av skogarnas stillhet, älvens
äventyr, midnattssolens mystik och ta del av nöjen
och aktiviteter hela sommaren. Vad sägs om att
bada, äta palt, leka eller varför inte titta på fotboll?
Piteå är en stad för hela familjen!
Läs mer på pitea.se/upplev.

Fredag 4/8
Marknadsdag - Besöksdag
Klockan 13:00-16:00 är det dags för den traditionsenliga marknaden till förmån för BIAL – Barn i alla
länder. Här är det bara fantasin som sätter gränser
för vad lägerdeltagarna hittar på för att samla in
pengar till BIAL – EFS och Salts egen missionsinsamling. Marknadsdagen är också lägrets besöksdag, så
hit är alla välkomna som inte kan vara med på hela
lägerveckan.

Anmälning sker via vår hemsida
www.patrullriks.nu
Sista anmälningsdag 30 april 2023.

Var noga som scout att du har en scoutkår att åka
med. Om du skulle få förhinder att delta i lägret
på grund av sommarjobb eller sjukdom kan du
mot intyg från arbetsgivare eller läkare få avgiften
återbetald.

Patrullriks arrangeras av Salt- barn
& unga i EFS och EFS i Norrbotten,
i samarbete med studieförbundet
Sensus och Älvsby folkhögskola.

Läs mer om lägret på
www.patrullriks.nu

