
ROBINSON – Helsingfors KFUK/M scouters sommarläger 2021

Lägerbrev 1   
ROBINSON 5-8.7.2021 

Hejsan! Nu har anmälningen öppnat till årets häftigaste evenemang för hela kåren, 
nämligen sommarlägret ROBINSON! Vi ber er att läsa noga igenom lägerbrevet, 
eftersom det finns viktig info för att kunna anmäla sig till lägret.  

Tema 

Temat för årets sommarläger är lägerliv och överlevnad. Namnet ROBINSON kommer 
från boken Robinson Crusoe (eller Kruse) som handlar om en man som blir strandsatt på 
en öde ö i 28 år. Så länge har vi inte tänkt vara på läger, vi klarar oss med tre nätter på 
läger! 

När och var? 

5-8 juli 2021 på lägerområdet bredvid Kiljava lägercentrum i Nurmijärvi (Vihtilammintie 
45, 05200 Rajamäki). Vi sover i tält bredvid en sjö. 

Besöksdag för scouternas familjemedlemmar är 8 juli, kl. 12-14.30, vilket också fungerar 
som avhämtningstidpunkt för de som åker med egen transport.  

Det bjuds på mat under besöksdagen så vi behöver veta eventuella allergier eller 
specialdieter i anmälningsblanketten. 

Transport  

Vi hoppas att så många som möjligt kan komma med egen transport till platsen. Det 
finns också möjlighet att åka med kollektivtrafik med ledare från kåren. Transporten 
från lägret sker med egen transport eller sedan ordnar vi med samåkning. 
Transportkostnader är inte medräknade i lägrets deltagaravgift. 

Busstransporten kostar 4,10 € för barn under 12. Alla som fyllt 12 betalar 8,20 €. Bussen 
stannar ca en kilometer från lägerplatsen.  
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Pris 

Lägret kostar 30 € per person, för deltagare från samma familj är priset för alla 
familjemedlemmar 25 €.  

Ifall priset känns alltför högt går det anhålla om nedsatt pris! 

Efteranmälningen kostar 45 €.  

Anmälningen 

Anmälningen sker via anmälningsblanketten i Kuksa under länken: https://
kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=41510 

Betalningen av lägret sker samtidigt som anmälningen till kårens konto: 

Helsingfors KFUK/M scouter r.f. 
FI17 4055 0010 1306 37  
Skriv i fältet för meddelande: Scoutens namn + ROBINSON 2021 
Sista anmälningsdagen är 31 maj! 

Efteranmälningen är öppen ända fram till 6 juni, men priset är då för var och en 45 €! 

Lägerbrev 2  

Lägerbrev 2 skickas till alla anmälda ca en vecka före midsommar. Det innehåller bl.a. en 
utrustningslista och mer detaljerad info om tidtabellen.  

Mer info och kontakt 

Om du har frågor, går det bra att ställa dem till din egna ledare eller till: 

Lägerchef Lotta Holm, 040-821 27 13 lotta.holm@kfukm.fi 

Programansvariga Kenneth Mattila, 040-538 31 92 kenneth.mattila@kfukm.fi 

 

 Vi ses på ROBINSON!  
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