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InSorrtra6iorr
Ett stort antal equmeniakårer började planera för ett sommarläger

redan förra året med en lägerkommittd med representanter från

många kårer.

lngen kan idag svara på hur länge nuvarande restriktionerna

kommer att vara, så därför har detta läger ställts in.

Nu arbetas det med att genomföra några Äve ruWnS-dagar.

Detta för att övernattningar inte rekommenderas av de centrala

scoutorganisationerna, men att träffas ute på dagarna är ok.

Planeringen med program och aktiviteter görs för att alla kårer som

har möjlighet ska kunna genomföra ÄVe fVfynS-dagar själva eller

tillsammans med flera andra, dock max 50 deltagare.

Al6errrcr6irret Sör Ecirtringe
Ävf rufynS-dagar för bara Rönninge 26-28 juni.

Vi kommer bara att vara utomhus och arbeta patrullvis.

Vi kommer att sova hemma och träffas på dagarna.

Alöerncröirreö är ingentirr5 alts
Vi i equmenia Rönninge tycker att det varit otroligt tråkigt att vi inte

har kunnat ha scoutverksamheten igång under våren.

Vi har verkligen saknat er scouter.

Därför känner vi att det är extra viktigt att vi kan träffas även om

det inte blir som ett vanligt scoutläger.



åVErtc3llts5-dqgar i*r$orracr6iorr
Ävf rufyRS-dagarna kommer att fungera som ett "vanligt"

scoutläger när vi träffas bara att vi inte övernattar tillsammans.

Vi träffas varje morgon i patrullerna.

Programmet genomförs patrullvis.

Programmet kommer att genomföras dels runt kyrkan, dels i

"statoilskogen" på olika ställen där.

En dagsvandringen kommer att göras i "Rönningeskogen".

ÄVEIIGtIES-daganrras plcrrs
Samling varje morgon vid Skogsängskyrkan.

Gider Sör AA_?A Sznti
Samling varje morgon kl. 09.00. Alla har ätit frukost hemma.

Avslutning varje dag kl. 19.30 och scouterna hämtas.

lncr,fr
Vi lagar och äter lunch och middag tillsammans i patrullerna.

A{gi$'serr Säle åVEnGQlts5-dagcrnna
Avgiften är 40O-lscout, vilket inkluderar luncher, middagar, något

mellanmål och material till aktiviteterna.

Nu behöver vi veta hur stort intresse det är för att kunna

genomföra dessa Ävf rufyRS-dagar på ett bra sätt.



Pnogrcfi?rid6
Året är 3030. Jorden är obeboelig för vi har fått klimat-problem och

skräpat ner. Vi deltagare kommer till Mars i rymdskepp i hopp om att

hitta nya lösningar på jordens problem. Väl där kan vi möta

lokalbefolkningen, marsianerna, som verkar väldigt konstiga och

annorlunda.

Som scouter får vi först lära oss samarbeta med marsianerna för att

sedan hitta ett sätt att lösa klimat-problemen på jorden. Då finns det

hopp om att återvända hem tilljorden... och det kommer viju att

fixa !

Inöressecilfl?räIcrn 6iII dfu ledcrpe scncrst
derr 1 drnri-

INTRESSEANMÄLAN, lämnas senast l juni eller skickas digitalt till din ledare.

Jag skickar in en intresseanmälan till ÄVENTYS-dagar 26-28/6, MARS 3030 för:

Namn:

Patrull: Kår:

Telefonnummer:

Övrig information:

Målsmans namnteckning:


