PRESSRELEASE
Vinterskogslägret 11-17 februari 2018
Ungdomar med funktionsvariationer och scouter
samlas återigen för en oförglömlig lägervecka på
Vinterskogslägret! Samarbetet mellan Lions och
Scouterna i Västsverige gör lägret möjligt, och i
år går det 56:e lägret av stapeln.
Att alla kan delta på sina villkor är vad glädje och
gemenskap betyder för oss.
Vinterskogslägret är ett samarbete mellan
Scouterna och Lions i Västsverige. För 56:e året i rad samlas mer än 75 ungdomar i åldrarna 13-20 år
för att leva lägerliv under mottot ”Glädje och Gemenskap”. Ungdomarna är indelade i små grupper
som följs åt och gör allting tillsammans under veckan. Vi bor på och rör oss runt Flämslätts kurs- och
stiftsgård mellan Skara och Skövde.
- Vi vill att ungdomarna ska få en chans att träffas på ett naturligt sätt. Efter en veckas läger vet de
alla att vi har mer som förenar oss än vad som skiljer oss åt, oavsett om man har en
funktionsnedsättning eller ej, säger lägerchef Tomas Granlund.
Flertalet av ungdomarna återvänder från år till år. Deltagarna kommer i år från orter som t ex:
Göteborg, Mölndal, Lerum, Borås, Landvetter, Partille, Nossebro, Dalsjöfors, Torslanda, Jönköping,
Grästorp, Skara, Mariestad, Öxabäck, Kungsbacka, Floda, Tollered, Alingsås, Ödsmål, Falköping,
Stenungssund, Lindome, Mjöbäck, Kättilstorp, Karlsborg, Sollebrunn, Gråbo, Sävedalen, Nol,
Hällingsjö, Kinnarumma, Öckerö, Oxelösund, Kristinehamn, Myggenäs, Sandared, Gånghester,
Kullavik och Ljung.
Tillsammans lever ungdomarna friluftsliv genom spår med aktiviteter utomhus på dagarna. Kvällarna
ägnas åt pyssel, lek, kvällsspår, lägerbål och disco. Varje års läger är uppbyggt kring ett tema, och
årets tema är detektiver. Deltagarna kommer att få bilda grupper som tillsammans ska examineras
som detektiver och som ska utreda sitt första fall där de ska försöka hjälpa tre bestulna personer.
Grupperna kommer t ex leta efter bevis som finger- och skoavtryck, svara i tipstelefon och försöka
fånga bovarna. En fullspäckad vecka helt enkelt! Veckan avslutas förhoppningsvis med en stor fest för
att fira att man hittat eventuella bovar och stöldgods! Självklart är allt detta på skoj och en
upplevelsebaserad dramatisering!
Ni är självklart välkomna under hela veckan! För
ytterligare information ber vi er kontakta vår
lägerchef Tomas Granlund.
•
•
•
•

Kontakt: Tomas Granlund: 0730 – 57 12 15
E-post: vinterskogslagret@gmail.com
Hemsida: www.vinterskogslagret.se
Flämslätts kurs- och stiftsgård: 0511 – 304 40

Varmt välkomna att besöka ett läger fullt av Glädje
och Gemenskap!

Färdbeskrivning från Göteborg:
Ta E20 mot Stockholm.
När ni kommer till Skara, sväng av
mot Skövde.
Ta av vänster mot Lerdala efter cirka
10 km.
Efter ytterligare cirka 10 km är ni
framme vid Flämslätt.
Google maps: https://goo.gl/YiSpwD

