
Café 
Skogen

Skicka fullständig anmälan (se nedan) till e-post:  
lagerravarna@gmail.com
1. Ange barnets för- och efternamn

2. Adress inkl. postort

3. Barnets ålder 

4. Tel nr till målsman som anmäler

5. E-post till målsman som anmäler

Glöm inte ange önskad vecka!
a) Första veckan 28/6-1/7
b) Andra veckan 4/7-7/7
c) Vilken som helst av de två 

Anmäl så fort som möjligt!
Platserna brukar ta slut på några dagar.

Lekar med Junis och NSF
Under dagarna tar vi paus för fika, mat och gemensamma lekar. 
I samband med lekarna så får du också veta mer om Junis 
och NSF-scouterna, till hösten kommer du sedan få inbjudan 
till andra Junis och NSF aktiviteter.
Som medlem i Junis och NSF är varje barn försäkrat på väg till, 
under aktiviteten och på väg hem igen.

Mer om Junis hittar du på www.junis.se
och om NSF på www.nsf.scout.se

Anmäl dig bums!
Prata med dina föräldrar och anmäl dig så fort som möjligt!
Senast vi inbjöd till Kojbyggarläger tog platserna slut på några dagar!
Vi kan ta emot 32 kojbyggare/vecka, så det gäller att vara snabb!

Vi kommer prioritera deltagare från Örebro kommun + medlemmar 
i NSF Örebrokåren och Junis Lägerrävarna som bor i annan kommun inom 
länet. Efter att vi fått din anmälan kommer om ett par dagar bekräftelsemejl 
om du kom med och mer info då vi också frågar bland annat om ev. allergier. 



Anmäl dig till sommarens roligaste dagläger! I priset ingår: 
Lättlunch, em-fika varje dag och massor av saft!
Byggmaterial 
Snygg kojbyggar T-shirt
Medlemskap i både Junis och NSF
Bra och kloka ledare

Kojorna byggs av 4 barn + ledare/bygglag
Vi har ledare som kan både bygga å leka, sätta på plåster 
och trösta om någon skulle missa spiken. Det finns massor 
av brädor, såg, hammare och spik – så börja planera hur 
kojan ska se ut!

1:a veckan:  
* För tjejer och killar 9-13  år
* Tisdag 28 juni – fredag 1 juli  
* På Café Skogen, Örebro
* 400 kr för hela veckan

- Dags att anmäla sig till vår succé! 
Välj vilken vecka som passar för dig!

OBS! Man deltar alla dagar kl 10 -16

2:a veckan:  
* För tjejer och killar 9-13 år
* Måndag 4 juli – torsdag 7 juli  
* På Café Skogen, Örebro
* 400 kr för hela veckan

Bygglagen fixar kojorna!
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