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HEJ DELTAGARE!
INFORMATION OM CAMP GLÖD 2023
Anmälan kommer att ske mellan den 1 mars och 1 april, vi återkommer med anmäln-
ingslänken. Vi kommer fortlöpande uppdatera informationen via www.friluftsframjandet.
se/campglod 

TILL CAMP GLÖD FRÅN BELLEVUEVÄGEN 60 (LADAN)
Vi kommer ha lite utspridda avgångstider från Bellevuevägen 60 då vi inte kan ha alltför 
många bussar som ankommer till Raftarp samtidigt. Exakta busstider meddelas varje 
grupp någon vecka innan lägret.

Lufsare/TVM  Samlas på Bellevuevägen 60 på fredag 12/5 
Bussarna kommer avgå kl. 17.00 och 17.30 

Strövare  Samlas på Bellevuevägen 60 på lördag 13/5 
Bussarna kommer avgå 9.00 - 10.30

Mulle/Knytteledare  Samlas på Bellevuevägen 60 på lördag 13/5 
Bussarna kommer avgå 10.30 - 11.00

HEMRESA TILL BELLEVUEVÄGEN 60 (LADAN)
Mulle/Knytteledare  Lördag 13/5, bussarna avgår kl. 18.30 och 19.00

Strövare  Söndag 14/5, bussarna avgår kl. 11.00 och 11.30 
Lufsare/Tvm  Söndag 14/5, bussarna avgår kl. 13.30 och 14.00

Tänk på att ingen parkering sker inne på Bellevue Gård eller ute på 
Bellevuevägen (måste finnas plats till bussarna) utan ni parkerar på 
omkringliggande gator alternativt tar cykel/buss till samlingsplatsen.
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TILL CAMP GLÖD FRÅN FOTEVIKEN (MUSEETS PARKERING)
Lufsare  Samlas i Foteviken på fredag 12/5 

Bussarna avgår kl. 17.00.
Mulle/Strövare/  Samlas i Foteviken lördagen den 13/5
Knytteledare Bussarna avgår kl. 9.15

HEMRESA TILL FOTEVIKEN (MUSEETS PARKERING)
Mulle/Knytteledare Lördag 13/5, bussarna avgår kl. 19.00

Strövare  Söndag 14/5, bussarna avgår kl. 11.00 - 11.30

Lufsare/Tvm  Söndag 14/5, bussarna avgår kl. 14.00

Om bussarna inte blir fulla kan det bli samkörning med avlämning i Malmö på vägen.

FAMILJEMULLEGRUPPER OCH ÄVENTYRLIGA FAMILJEN
Ni kör ut själva, vi kommer att maila ut en karta när det närmar sig.
Parkering kommer att bli vid Gydarp som ligger en liten bit från Raftarp, där själva 
lägret kommer vara. Vi kommer göra hänvisning på kartan vilken väg ni ska ta så ni inte 
möter bussarna i skogen.

NÄR NI ANLÄNDER TILL LÄGRET
Varje grupp kommer att få ett lägerkit med schema för dagen, lägermärken m.m. när ni 
anländer. Mullegrupper kommer börja med att äta lunch och strövargrupperna kommer 
bygga vindskydd och sen äta lunch innan aktiviteterna drar i gång. När ni anländer 
möter vi upp er i ett blått tält vid lägerplatsen. (En ledare per grupp hämtar ut lägerkitet 
medan övriga gruppen väntar en liten bit bort).
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DRYCK
Ta med dryck och vatten för eget bruk 
till hela helgen, det kommer dock att 
finnas vatten i begränsad mängd för 
disk och hygien på plats. Varje grupp 
kommer tilldelas några 5-liters dunkar 
för reservvatten. 

MAT
Var och en tar med den mat man 
kommer att behöva äta under lägrets 
gång. Tänk på att vi inte har några 
kylmöjligheter så anpassa maten 
därefter.

GRILLAR 
Det kommer att finnas grillar tillgängliga 
för alla grupper på fredagen mellan 
18.30-19.00. (Ta med något snabbgrillat 
såsom korv med bröd till fredagen.) 
Grillarna är igång även på lördagen 
mellan kl. 16.45-19.00 och tänkta att 
kunna nyttjas av alla grupperna enligt 
särskilt grillschema.

MYGG
Ni vet dom där små djuren som 
sticks så det börjar klia. Räkna med 
att vi kommer se några på lägret. 
Vi rekommenderar er att ta med 
myggmedel/heltäckande kläder.

PACKNING
Glöm inte ta med vindtäta kläder 
(regnkläder), vantar och mössa. Det kan 
om vi har otur blåsa ganska friskt då det 
är en större öppen yta vi ska vara vid.

AVFALL/DISK
Vi räknar med att var och en tar hem 
tomma förpackningar och annat skräp 
man skapar under helgen. Vi vill inte 
att man slänger skräp i de soptunnor 
som finns på parkeringen. Tag gärna 
med en soppåse per person, om alla tar 
hem sin lilla del av skräp är det inte så 
betungande.
Det vi erbjuder är att det kommer att 
finnas möjlighet att på plats torka ur sin 
matkåsa/gryta med slickepott/papper 
när man ätit och sedan diska den på 
plats vid anvisad diskgrop. Vi kommer 
tillhandahålla säckar för matavfallet/
papper i samband med diskningen men 
inte för allt övrigt skräp.

LÄGERBÅL
Alla deltagare som är kvar kl. 20.00 på 
lördagen välkomnas till ett gemensamt 
lägerbål kl. 20.00 med sång och musik. 
För de som stannar kvar och sover över 
blir det mys vid elden hela kvällen.

TOALETTER 
Det kommer att finnas bajamajor och 
vanliga toaletter i närliggande byggnad 
på plats. Alla ledare får hjälpas åt att 
hålla dessa i bra skick, schema för 
att se till dem och rengöra vid behov 
kommer delas ut till grupperna på plats. 
Av erfarenhet så vet vi att barnen inte 
är så vana vid denna typ av toaletter så 
ni ledare bör handleda barnen hur de 
används för allas trevnad. Vi kommer 
att ha 8 toaletter totalt på plats. Lufsare 
hänvisas till de fasta toaletterna i 
närliggande byggnad i första hand.
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LÖRDAG
Lufsare  9.00 / 10.00  Aktiviteterna startar
 12.00-13.00 Lunch
 14.30 Mellanmål
 16.00 Aktiviteterna sutar
 20.00 Lägerbål

Strövare  Kl. 10.30 - kl. 11.30  Vindskyddsbygge 
11.30 - 13.00  Lunch 
13.00 - 16.00 Aktiviteter 
14.30 Mellanmål

 19.30 Hemresa för de som inte vill sova över
 20.00 Lägerbål

Mulle 12.00 -  13.00 Lunch
 13.00 - 16.00 Aktiviteter
 14.30 Mellanmål
 18.30 och 19.00 Hemresa

Samling vid lägerelden för alla kl. 16.15-16.30. 

Alla 16.45 - 19.00  Grillning

SÖNDAG
Lufsare  10.00  - 12.00 Aktiviteter
 12.00  - 13.00 Lunch
 13.00  - 13.30 Städning av området
 13.30 - 14.00 Hemresa

Strövare 11.00 Hemresa

Ta med ditt goda humör och peppa barnen till ett bra läger!
Om vi alla går in med ett leende så får vi oftast ett leende tillbaka
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