
Följ med på friluftsläger på Husarö!
För barn mellan 7-13 år

Varje sommar, veckan efter midsommar



 VÄLKOMMEN TILL HUSARÖ!

Det här är en folder med information till dig 
som församlingsmedarbetare. Så att du kan få 
en bild av vad Husarölägret är för något, och re-
dan nu planera in om ni vill följa med i sommar! 

Varje sommar åker vi ut på vårt årliga friluftsläger till Stockholms 
skärgård! Lägret är till för barn mellan 7-13 år, uppdelat i en minor- och 
en juniorgrupp. Juniorerna åker ut på måndagen efter midsommarhelgen, 
och miniorerna åker ut på onsdagen. Vi åker alla tillsammans hem på 
söndagen. 

Vi gör en massa skoj under lägret och veckan bjuder på bad, lek och 
äventyr! Varje år har vi ett tema som aktivteterna knyts an till, det kan 
vara allt från Robin Hood, till tidsresor och världen runt. Vi lär oss också 
hantera de viktigaste verktygen och redskapen för ett bra och roligt 
friluftsliv.
Det finns ingen el eller rinnande vatten, utan vi lagar mat över öppen eld, 
bor i tält och tvättar oss i havet. Lägret är teknikfritt och vi fokuserar på 
att ha roligt här och nu på plats på Husarö. 

OM TÄLTLÄGERPLATSEN PÅ HUSARÖ
Lägerplatsen är belägen strax utanför Finnhamn med reguljär färjetrafik. 
Lägerplatsen ligger i en egen vik med badklippor mot sjön och stora tält- 
och lekängar.

Svenska Kyrkans Unga i Stockholm stift driver och underhåller läger-
platsen 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 un-
derlätta vid till exempel matlagning, 
tältresning och kanotpaddling.  
Allas insatser är viktiga för ett roligt 
läger!



FÖR DIG I FÖRSAMLING
Deltagare som åker ut till Husarö gör det tillsammans 
med sin församling eller SKUSS lokalavdelning. Det 
innebär att vi vill ha 1 ungdomsledare (över 16 år) per 
grupp av 5 barn som åker ut, samt 1 ansvarig vuxen (över 
18 år) som åker med från församlingen.  

Som ungdomsledare och personal behöver ni inte ha 
goda friluftskunskaper, vi har ledare och lägerledning på plats som har ett 
planerat lägret och genomför alla de aktiviteter som sker. De har också 
ansvar för säkerhet, mat och allt annat praktiskt.  
Vi tar även in enskillda anmälningar från barn som inte åker tillsammans 
med sin församling, men dessa platser är begränsade. 

LITE PRAKTISK INFORMATION
Datum:   Veckan efter midsommar 
Målgrupp:   7-13 år 
Deltagaravgift:  ca 990/1290 kr (minior) 1490/1870 kr (junior)
Plats:    Husarö i Stockholms skärgård
Avresa:   Måndag (junior) alt. onsdag (minior)
   från Strömkajen/Waxholm 
Hemkomst:   Söndag till Strömkajen/Waxholm
Anmälan:   Gruppanmälan sker via er i församling i sammar-
                                    bete med SKUSS kansli. Anmälan öppnar till våren

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

Har du några frågor, eller är intresserad av att höra mer? 
Kontakta SKUSS kansli på info@skuss.se eller ring oss på 
08  - 22 39 37

Mer information om Husarö kan du hitta här:
www.skuss.se/husaro/ 



Besöksadress: 
Klara Södra Kyrkogata 1, 3 tr
111 40 STOCKHOLM

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


