Välkommen på Åt skogen 2021
Du har anmält dig till scoutlägret Åt skogen på Utterö
22–26.7 eller 23–25.7.2021. Roligt att just du kommer
på lägret! Vi hoppas att du ska få många spännande
upplevelser och minnen för livet!
I lägret deltar ungefär 140 scouter och ledare från Sundom, Kvevlax, Vörå och Larsmo. På
lägret bor vi avdelningsvis och varje avdelning bygger sitt eget område. Man kan sova i tält
eller hängmatta men observera att det inte finns så många lämpliga träd för hängmattor på
området, så vi rekommenderar tält i första hand. Kom överens inom patrullen/avdelningen
vem som tar med tält och vem som sover med vem. En del av den mat som vi äter under
lägret gör vi själva i patrullerna/avdelningarna, men vi får också ett varmt mål mat serverat
varje dag.
För äventyrsscouter och äldre börjar lägret torsdag 22.7 kl. 13 med uppbyggnad av lägret
och slutar måndag 26.7 kl. 14. För vargungarna börjar lägret fredag 23.7 kl. 13 och slutar
söndag 25.7 kl. 21 (efter lägerbålet och flagghalningen).
Om du har frågor, kontakta din avdelnings lägeransvariga eller din ledare
Larsmo:
Janina Andersson 050 523 5614
Vörå:
Jonas Böling 044 332 1464, Ann Edfelt-Lax 050 514 7242
Kvevlax:
Linnéa Hjortman 045 113 7336
Sundom:
Christian Sten 050 543 0605
AVGIFT
Deltagaravgiften betalas senast 15.7.2021 enligt följande:
1–3 dagar: 50 euro
4–5 dagar: 80 euro
Syskonrabatt: Första syskonet betalar full avgift. Följande syskon får 10 € rabatt per syskon.
Kontonr:
FI56 4958 1040 0502 15
Namn:
Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna
Meddelande: Åt skogen 2021 + deltagarens namn
ANNULLERING
Om du får förhinder bör du annullera ditt deltagande så snart som möjligt. Om man har
symtom som kan tyda på coronavirussmitta (bl.a. hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk,
magbesvär och huvudvärk) ska man inte komma på lägret. Om man inte kan delta i lägret på
grund av sjukdomssymtom får man lägeravgiften tillbaka. Om man missar en eller två dagar
av lägret på grund av sjukdom får man 20 eller 30 euro tillbaka av lägeravgiften.
INGEN BESÖKSKVÄLL
På grund av coronavirusrisken har vi detta år valt att inte ordna någon besökskväll under
lägret.

DAGSPROGRAM

PACKLISTA
o Scouthalsduk och scoutskjorta (om
du har)
o Matkärl: tallrik och mugg (ej
glas/porslin), bestick
o Bekväma kläder för alla väder:
varm tröja, sockor, mössa,
keps/solhatt, regnkläder,
underkläder, byxor, tröjor,
pyjamas...
o Bekväma skor
o Stövlar eller kängor som klarar
regn
o Arbetshandskar
o Kniv (ej vargungar)
o Penna och anteckningsmaterial

o Tandborste och övriga
hygienartiklar
o Myggmedel och solkräm
o Simkläder
o Handduk
o Vattenflaska
o Mindre ryggsäck
o Flytväst om du har och vill paddla
(finns också en del att låna)
o Sovsäck
o Liggunderlag
o Tält, om ni kommit överens om det
i avdelningen (eller ev. hängmatta
med trädvänlig upphängning)
o Personliga mediciner
o Gott humör

På lägret finns en glasskiosk, så man kan ta med sig lite fickpengar om man vill. Man får köpa
en glass per dag.
Ta inte med värdefulla saker som kan gå sönder eller tappas bort. Telefon för samtal hem
eller hemifrån finns på lägret. Om man har med egen telefon ska den förvaras i tältet eller
ryggsäcken och inte användas under lägret. Om man t.ex. får hemlängtan eller inte kan sova

är det viktigt att man talar med en ledare, som ofta kan hjälpa så att man klarar av att vara
kvar på lägret och inte behöver åka hem.
Kårerna ansvarar inte för utrustning och saker som går sönder eller tappas bort på lägret.
Meddela din egen ledare om du använder någon medicin och kom överens om hur den ska
förvaras.
HITTA TILL LÄGRET
Lägret ordnas på FMU:s fritidsgård på Utterö. Till fritidsgården kommer man från Vasa via
Sundom. Ca 3 km efter K-market Sundom svänger man till höger in på Sundom skäriväg.
Efter det följer man skyltarna med texten FMU:s fritidsgård.

Vi ses på Utterö!
Hälsningar lägerstaben

