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30 juli - 5 augusti 2017

Att vara på läger

I sommar är det dags för Patrullriks i Mossebo, utanför Kalmar, och vi hoppas att du är med. Patrullriks är ett scoutläger med Jesus i centrum - en fantastisk lägerupplevelse och ett minne för livet. Att vara på scoutläger är speciellt
eftersom vi bor tillsammans i tält, lagar maten utomhus och får nya upplevelser i en ny spännande miljö. Är det första gången du åker kan det vara lite
pirrigt, men vi lovar - du kommer inte ångra dig!

En HOPPfull vecka

Patrullriks Mossebo har temat HOPP och det kommer att prägla lägerveckan.
Du och din patrull kommer att få vara med om många hoppfulla aktiviteter
och upplevelser. Allt från samlingar med den egna patrullen till gemensamma
lägerbål där alla deltagare i Patrullriks är med.
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Familjebyn HOPPETOSSA - Hopp tillsammans!

Familjebyn på Patrullriks är platsen för dig som vill vara med på lägret trots att du
har små barn. Men också för dig som kommit upp en bit i ålder och vill hänga på
barnbarnen på äventyr. I familjebyn möts alla åldrar och erfarenheter av scoutliv.
Våra aktiviteter riktar sig till barn i åldrarna 0-9 år och deras föräldrar eller medföljande vuxen. Vi tror att barn och föräldrar längtar efter och tycker om att ha
tid med varandra och att göra härliga saker tillsammans! Därför riktar sig Familjebyns program till hela familjen -hur den nu ser ut.

JUMP - en scoutfestival för dig som är 15+

#brass es tol
#f es tival
#scout-ish

JUMP är Patrullriks ungdomsfestival där du som är född
2002 eller tidigare kommer att få ett äventyr du aldrig
glömmer. Är du 100 % scout, sover i kåta året runt och
lever på granris och insekter till vardags... då är du lika
välkommen som du som knappt får upp sovsäcken, gillar bekvämlighet och
helst äter färdiglagat. För JUMP är scoutfestivalen där alla är välkomna, alla är
inbjudna och alla åker ifrån med ett nöjt leende på läpparna.
Kolla in www.patrullriks.nu/festival för att få veta mer!

MARKNADSDAG - besöksdag och genialiska ideér

På lägrets sjätte dag (fredagen) är det traditionsenlig marknad. Här är det bara
fantasin som sätter gränser för vad lägerdeltagarna hittar på för att samla in
pengar till Barn I Alla Länder – EFS Salts egen missionsinsamling. Marknadsdagen är också lägrets besöksdag, så hit är alla välkomna som inte kan vara med
på hela lägret. Kom och ta del av scouternas kreativitet och gör en insats för att
alla barn ska få en framtid fylld av HOPP.

Om Patrullriks - åldersindelning, avgifter och anmälan

Patrullriks är ett scoutläger som vänder sig till scouter och andra barn och
ungdomar. Lägret är indelat i tre delar, det stora scoutlägret för deltagare födda 2007 eller tidigare. JUMP för dig som är 15 år eller äldre och Familjebyn
Hoppetossa för hela familjen, gammal som ung.
Lägeravgiften är 1 250 kr/person. Barn födda 2008-2012 betalar 650 kr och
för de som är ännu yngre är lägret gratis. Tänk på kostnaden för resan till
lägret inte ingår i avgiften. Kolla med din förening eller församling på orten
för eventuella bidrag.
Du anmäler dig via vår hemsida www.patrullriks.nu. Sista anmälningsdag är den
28 april 2017. Efter att anmälningstiden gått ut får varje patrull besked om vilka
som anmält sig och samlar in och betalar in lägeravgiften. Om du inte tillhör
någon patrull ser vi till att du får kontakt med den som ligger
närmast där du bor. Om du skulle få förhinder att delta i lägBesök mossebo på
Mineccraft.
ret på grund av sommarjobb eller sjukdom kan du mot intyg
patrullriks.nu
från arbetsgivare eller läkare få avgiften återbetalad.

Mossebo - Kalmar - Öland

Varför inte passa på att semestra några dagar i vårt vackra
område? Med Kalmar, som två år i rad utsetts till årets sommarstad in på
knuten, och Öland, solen och vindarnas ö, bara några mil bort är Mossebo
ett perfekt val. Vi vill gärna ha besök på Patrullriks och därför har vi ett antal ställplatser för husbil, husvagn eller tält i anslutning till lägret, där ni kan
bo en eller flera nätter. Läs mer på www.patrullriks.nu.

Patrullriks - ett scoutläger med Jesus i centrum

Patrullriks arrangeras av Salt – barn & unga i EFS och EFS i
Sydöst-Sverige, i samarbete med studieförbundet Sensus. Läs
mer om lägret på www.patrullriks.nu.

