Saga från Ryssland
En dag började solen ch vinden bråka om vem av dem som var
starkast. De kunde inte enas , så de bestämde sig för att utmana
varandra på en liten tävling. ”Ser du mannen där nere?” sade
vinden till solen. ”Låt os se vem som kan slita av honom rocken
snabbast.” Det gick solen med på. ”Börja du”, sade solen till
vinden. Vinden drog efter andan och skickade iväg en så kraftig
blåst mot mannen att hans rock nästan flög av honom direkt.
Uppmuntrad av detta förtsatte vinden pusta med sin iskalla
andedräkt. Men mannen höll tag i sina kläder och ju hårdare
vinden blåste, desto mer svepte han plaggen kring sin kropp. Till
slut tröttnade vinden och blev tvungen att vila sig. ”Nu är det min
tur!” sade solen och jäste upp så mycket han kunde. De varma
solstrålarna sken ner över landskapet där mannen gick och snart
började han svettas. Det blev varmare och varmare. Till slut var det
så hett att mannen inte stod ut längre, utan tog av sig rocken och
hängde den på armen.
Därmed hade solen visat att han var starkast, men kanske inte på
det sätt som vinden räknat med!

Följ med till Millianoctum - Sagornas stad!
Millianoctum är staden bakom sagorna, den förtrollade plats dit alla
världens sagofigurer beger sig då de inte spelar i en saga som berättas
någonstans. Sedan urminnes tider har det staden och dess invånare levt i
ro och frid men nu blåser oroliga vindar. Någonting är på väg att hända,
men vad? Stadens befolkning anar oråd och det ryktas om att någon har
för avsikt att ta över staden. Med kontroll över Millianoctum och
sagoporten skulle denne någon få makten över alla sagor, ändra dem som
han eller hon vill, och värst av allt, förhindra dem från att berättas helt och
hållet!
Millianoctum kallar nu scouterna till sin hjälp - för att rädda staden från
detta okända hot och säkra framtidens sagoberättande!
Under några dagar får du möjlighet att möta äventyret och leva lägerliv.
Dessa dagar får du möjlighet att laga mat över öppen eld, skaffa nya
vänner, spåra, bada och mycket, mycket mer!

Tid: 24-29 juni 2014
26-29 juni 2014 (för spårare)

Kontakta någon av oss ledare om ni har några frågor!

Vad kul att du kommer med på en resa du aldrig kommer att glömma!
Mer information kommer!

Anmälan lämnas till patrulledaren senast den 7:e april.
Scoutens namn:
Personnr:
Patrull:
Specialkost/allergi/medicin:

Plats: Brittmässudden, Sparreholm
Kostnad: 1050 kr för hela lägret.
750 kr för spårare.
I priset ingår resa, mat, logi, projekt och lägermärke.
Insamling: I Equmeniascouts arbete ingår ett missionsarbete för att hjälpa
andra. Under lägret kommer kommer scouterna kunna skänka pengar till
ett sådant projekt. Detta är förstås frivilligt.
Sista anmälningsdag: 7 april.

Nära anhörig
Namn:
Telefon /mobil:

