
MINIORLÄGER 
MED INDIANER

 

28 JUNI - 2 JULI 2017

7-9 år



VÄLKOMMEN TILL HUSARÖ!
Under fem dagar i sommar ska vi ut på stora och 
små äventyr med indianer. Du kommer att bekanta 
dig nordamerikas urinvånarare på flera spännande 
sätt. Följ med när vi upplever spännande upptåg och 
vildmarksäventyr tillsammans! 

MINIORLÄGER PÅ HUSARÖ
Häng med och träffa nya kompisar på Husarö till sommaren! 
Naturen ger oss sol, värme och en stor dos frisk luft. Vi kommer att göra 
en massa skoj under lägret och veckan kommer bjuda på bad, lek och 
äventyr! Vi hoppas på en toppenvecka tillsammans med fint väder.

DIN GRUPP
Du som är minior (7-9 år) kommer att delas in i en grupp. Du kommer 
att bo och äta med din grupp under veckan. Ni kommer att få utmanin-
gar som gruppen ska lösa.  Vi kommer lära oss hantera de viktigaste 
verktygen och redskapen för ett bra och roligt friluftsliv.

FÖRSÄKRING
Som medlem i Svenska Kyrkans Unga är du försäkrad genom vår 
kollektiva olycksfallsförsäkring. Det betyder att försäkringen kan gå in 
och ersätta för kostnader som uppkommer i samband med olycksfall - 
såsom läkarvård, resor i samband med vård och saker som gått sönder 
i samband med olyckan. Den gäller för alla som deltar vid våra arrange-
mang och vid resor till och från arrangemang, under förutsättning att du 
är bosatt och skriven i Sverige. Observera att försäkringen inte gäller vid 
stöld eller för borttappade saker.

ANMÄLAN
I år har vi ett nytt tänk kring din anmälan till 
 lägret. Anmälan sker i första hand till din 
församling, som gör en gruppanmälan till 
kansliet. Har ditt barn ingen församling 
att åka med gör ni en enskild anmälan.



LITE PRAKTISK INFORMATION TILL DIG SOM FÖRÄLDER

Datum:   28 juni - 2 juli 2017 
Målgrupp:   7-9 år 
Deltagaravgift:  800 kr/1 000 kr (OBS! Nytt pris)
Plats:    Husarö lägerplats 
Avresa:   Onsdag från Strömkajen/Waxholm 
Hemkomst:   Söndag till Strömkajen/Waxholm
Gruppanmälan:  Sker via din församling
Enskild anmälan:  Sker på medlem.svenskakyrkansunga.org
Anmälan är öppen:  Till och med den 31 maj

Det lägre deltagarpriset är för medlemmar i Svenska Kyrkans Unga. 
Genom medlemskapet är ditt barn försäkrat. Medlemskap är gratis. 
Bli medlem eller förnya medlemskap: medlem.svenskakyrkansunga.org

Alla som är anmälda får i början av juni ett brev med packlista och 
annan information som kan vara bra att ha för deltagare och föräldrar. 

OM TÄLTLÄGERPLATSEN PÅ HUSARÖ
Vi har bedrivit läger på Husarö i 60 år. Lägerplatsen är belägen strax 
utanför Finnhamn med reguljär färjetrafik. Ön är helt bilfri, packningen 
körs från båten till lägerplatsen med en av öns få traktorer. Lägerplatsen 
ligger i en egen vik med badklippor mot sjön och stora tält- och lekängar. 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholm stift driver och underhåller lägerplatsen 
för att möjliggöra för barn och ungdomar att komma ut och få uppleva 
friluftsliv. Vi värderar kamratskap och attityd högt. Under lägren får alla en 
naturlig chans att medverka och hjälpa till i gruppen för att underlätta vid 
till exempel matlagning och tältresning. 
Allas insatser är viktiga för ett roligt läger.

Mer information om detta läger och 
alla våra arrangemang finns på 
www.skuss.se eller 08-22 39 37.



Besöksadress: 
Klara Södra Kyrkogata 1, 3 tr
111 52 STOCKHOLM

info@skuss.se
www.skuss.se
08 - 22 39 37


