Föräldrainformation Camp Glöd
Mulle/Strövare/Lufsare 17-19 maj 2019
Nu är det dags för Friluftsfrämjandet Malmös femte storläger Camp Glöd.
Vi kommer vara vid Järavallen, ca fyra mil norr om Malmö. Ca. 40 min bilresa från Malmö.

Mulle
Alla grupper erbjuds att åka buss och bussen kommer att avgå den 18 maj från Bellevue gård,
Bellevuevägen 60, samling kl. 08.15. Samling i Foteviken kl. 07.45.
Det blir sedan en heldag med aktiviteter och lägermys i Järavallen. Eftermiddagsfika (bulle, banan och
saft) ingår i lägeravgiften. Övrig mat för resten av dagen tar var och med sig själva.
Bussen går tillbaka kl. 17.00 och kl. 20:00 (Denna lite sena tid för att även Mullebarnen ska få uppleva
lägerbålet). Hör med ledarna för just ditt barns grupp vilken av tiderna gruppen ska åka hem.
Beräknad hemkomst till Bellevue gård/Foteviken ca 45 minuter efter avresa. kl. 17.45 eller kl. 20:45
beroende på vilket alternativ gruppen väljer.
Pris: 150 kr per person

Strövare
Alla grupper erbjuds att åka buss och bussen kommer att avgå den 18 maj från Bellevue gård,
Bellevuevägen 60 samling kl. 07:45. Samling i Foteviken kl. 07.45.
Det blir sedan en heldag med aktiviteter och lägermys i Järavallen. Eftermiddagsfika (bulle, banan och
saft) ingår i lägeravgiften. Övrig mat för resten av dagen/helgen tar var och med sig själva. Tänk på att
det är både trevligt och praktiskt att ha matlag i gruppen.
Strövarna är välkomna att övernatta från lördag - söndag i vindskydd. För dem som inte vill övernatta
går bussen tillbaka kl. 20.00. Beräknad hemkomst ca kl. 20:45. För övernattande blir det hemresa
söndag 19 maj kl. 14:00, beräknad hemkomst till Bellevue gård och Foteviken ca kl. 14:45.
Hör med ledarna för just ditt barns grupp vilken av tiderna gruppen ska åka hem.
Pris: 150 kr per person

Lufsare
Lufsarna är välkomna på en helg med äventyr. Samling kl. 16:45 på fredagen den 17 Maj från
Bellevue gård/Foteviken. Sen väntar en helg full med äventyr. I lägeravgiften ingår eftermiddagsfika
lördag. Övrig mat ordnar ni själva i respektive grupper.
Hemresa sker på söndagen 21 Maj kl. 14:00. Hemkomst ca kl. 14:45.
Pris: 150 kr per person.

Grillar/mat
Grillar kommer att finnas på fredagen kl. 18:30-19:00 och på lördagen kl. 17-18.30.
Så ta gärna med något att grilla till dessa måltider.
Tänk på att det inte finns kylmöjligheter på plats.

Anmälan för alla
Alla barn och ledare som vill vara med på Camp glöd ska anmäla sig via ett formulär på vår hemsida
www.friluftsframjandet.se/campglod senast den 20 april. Vi kommer sedan att via mail fakturera
lägeravgiften till alla barn. (Ingen lägeravgift för ledare och medföljande förälder som hjälper till som
funktionär)

Välkomna med anmälan!

