
Lite info ifrån kåren i Pingst Mullsjö Nyhem!

Nu är det läger på gång. Camporama är Royal Rangers ”Sverigeläger” som
är vart fjärde år.
Men i år är det dags för Camporama. Camporama är i år lite annorlunda
mot vad vi haft andra år för vi har bjudit in de nordiska länderna.
Lägret är för Dej som är född 2012 eller äldre.
Har man förälder som är ledare eller som kan vara med som volontär på
lägret så får man följa med om man är född efter 2012.
Om man har möjlighet att vara volontär men inte vill sova i tält så finns
det möjlighet att sova inomhus i sängar.
Som volontär kan man hjälpa till med matutlämning, vara behjälplig med
latrintömning och städning av utedass och tvättrum, lite annat praktiskt
som behöver fixar under lägrets gång. Som volontär betalar men endast
självkostnadspris för maten. Som ledare betalar man 350:-.
Vi planerar att åka buss eller bilar på morgonen den 24 juli och beräknas
vara hemma fredag kväll den 29 juli.

4 april 19:00 Samling för föräldrar och barn i Pingstkyrkans källare.
Välkomna ni som anmält Er men även ni som vill ha lite mer information
om lägret men ännu inte anmält Er.
Mer info efter att ni anmält Er kommer löpande.

För anmälan vill vi att ni mailar till info@mullsjopingst.se
För och efternamn, födelsedata 10 siffror, telefonnummer och mail till
vårdnadshavare, ev allergier. T-shirt-storlek

Sista anmälan är den 4 maj men man kan justera anmälan i
efterhand.

mailto:info@mullsjopingst.se


Camporama 2022, välkommen med!

Vecka 30 är det dags, då kommer Royal Rangers från hela Sverige
och övriga Norden få mötas till ett härligt scoutläger. Vi räknar med
att bli över 400 Royal Rangers, så detta läger vill ni verkligen inte
missa!

Vad händer på lägret?
På lägret blir det bland annat olika typer av samlingar, på kvällen
möts hela lägret till lägerbål, på förmiddagen möts varje land till
egen samling och någon gång under dagen blir det samlingar i
patrullen i den egna kåren.
Det blir olika aktiviteter i form av workshops och en dag ägnas åt en
spännande vandring. Det blir matlagning i det egna lägret över
elden.
Förutom detta kommer det finnas fri tid med valbara aktiviteter,
möjlighet till bad och att få nya vänner från hela Norden.

Tema och bibelandakt
Lägertemat är Brobyggare. Vi kommer mötas till samlingar där vi
funderar på hur vi bygger stabila broar som håller, till varandra, till
Gud och till människor vi inte än känner. Detta görs genom
undervisning från Bibeln, särskilt från Paulus liv som vi kan läsa i
Apostlagärningarna, och genom samtalsfrågor i smågrupper.
Med grund i vårt hedersord: ”Med Guds hjälp vill jag göra mitt bästa
…”

UtmanarRangers
Under lägret ordnas särskilda träffar för UtmanarRangers (född 2008
eller tidigare) där de kan umgås och fördjupa sina relationer med
varandra men även med Jesus. Inträdeskravet till dessa kvällar är att
man bär sitt Utmanarmärke.

Anmälan

Anmälan görs till kåren som sedan kommer skicka information vidare
till Svenska Royal Rangers (SRR) som arrangerar lägret. Anmälan är
bindande till SRR efter sista anmälningsdag. Kostnad för lägret till SRR
är 950 kr/deltagare.

GDPR
Anmälningsuppgifterna ni lämnar till er kår kommer de i sin tur skicka
vidare till SRR. Vi hanterar data och lagrar dem på ett för GDPR godkänt
sätt. På lägret kommer vi fotografera, foton som vi kommer använda för
reklam i sociala medier och hemsida och för att visa upp vad vi i Royal
Rangers gör. Om det av någon anledning ej får förekomma foton på
detta sätt på ditt barn behöver du kontakta din kår som i sin tur
kontaktar SRR.

Pandemiläget
SRR kommer hålla sig uppdaterade på pandemiläget och anpassa/ställa
in om vi får restriktioner som kräver det. Behöver vi ställa in lägret efter
sista anmälningsdag kan vi komma att behöva behålla en avgift på max
300 kr/deltagare vi då kommer ha kostnader för lägret som tyvärr ändå
kommer behöva betalas.

Hjälpa till på lägret
Är du intresserad av att hjälpa till på lägret som volontär prata med din
kår som har mer information.

Besöka oss?
Vi tar gärna emot gäster men behöver föranmälan via kåren så vi kan
samordna ert besök.

Väl mött:
Nationell Guide Eber Axelsson
Nationell Samordnare Daniel Bergfors
info@svenskaroyalrangers.se
076-23 73 413


