Sommarläger 2022
Hej alla Scouter och scoutföräldrar i Ärentuna Scoutkår!

Äntligen verkar pandemin ha stagnerat och vi kan nu planera framåt och
tänka sommar och läger. Vi önskar nu kolla av hur många scouter och ledare
som preliminärt kan och vill åka på sommarens sommarläger.
I år har vi fått erbjudande om att åka till DUST under vecka 31 (30/7-6/8).
DUST är ett distriktsläger i Tiveden som går av stapeln vart 4:e år, se mer
information på nästa sida.
Kåren kommer att åka dit med Upptäckare, Äventyrare och Utmanare.
Spårare kommer alltså inte kunna åka med på detta läger, utan istället
planerar kåren att arrangera eget spårarläger.

Preliminär lägerkostnad för DUST 2022 är beräknad till ca 2 500 kr inkl resa.
Kåren kommer under våren på olika sätt, med hjälp av er föräldrar, kunna dra
in pengar och därigenom subventionera lägeravgiften. Vi återkommer med
mer info om detta längre fram.

Preliminäranmälan gör du/ni så snart som möjligt,
men senast den 20 februari, i följande formulär:
https://forms.gle/sesNCkFAyDwFqNnR6
Detta är allstå inte en bindande anmälan, utan bara för att vi ska kunna meddela lägret på ett
ungefär hur många vi blir. Definitivanmälan kommer att behöva göras ungefär i mitten av mars.

Eventuella frågor mejlas till: evenemang@arentuna.se

Var redo!
Hälsningar från Lägerkommittén i Ärentuna Scoutkår

DUST 2022
I Ösjönäs i Tiveden har det hållits scoutläger vart fjärde år sedan 1970!
Lägret bygger på en spännande story som utspelar sig i Rövarhövningen
Ramunders rike. Dagarna präglas av jakt och fiske och framförallt för
Ramunders del röveri. Under en kort tid på sommaren samlas Ramunder och
hans hövingar Skaga (Äventyrare), Junker Jägare (Upptäckarna) och Ursamin
(Spårare) liksom Ura Kaipa, Ramunders rövarchef, och deras folk för ett
stormöte.
Här anordnas lägerbål, tävlingslekar, expeditioner i skogen, en marknad och
mycket mera, allt tillsammans med nya och gamla vänner.
Välkommen att vara med på storting i Tiveden! Deltagare på DUST är scouter
från Södermanland (D-län), Västmanland (U-län), Värmland (S-län), och
Örebro län (T-län) därav namnet DUST. Till detta tillkommer övriga inbjuda
kårer, ofta från andra länder. Det brukar vara ca 1400 deltagande scouter på
DUST.

När:

Lördag 30 juli-Lördag 6 augusti 2022

Var:

Lägerplatsen är vackert belägen vid sjön Trehörningen i Ösjönäs
i Tivedens nationalpark. Läs mera på Tivedens hemsida:
www.tiveden.se

Program

Dagsprogram som är uppdelat utefter ålderskategori. Ett urval
av aktiviteter är segling, klättring, vandring och hantverk.

Hemsida:

www.dustlagren.se

