Välkommen till TARDIS 2015 –
lägret som är större på insidan!
I sommar samlas vi för ett rafflande äventyr
i tid och rum. Tillsammans med Doktorn, hans
outtröttliga följeslagare och hans pålitliga
(nåja) TARDIS tar vi oss till Kopparbo för att
rädda världen ännu en gång. Eller två, eller
kanske till och med tre.
Följ med oss och upplev något du aldrig
kommer att glömma.

Lägerbrev # 1
“Var har jag lagt
min soniska
skruvmejsel?”

Koordinater i tid och rum

Kostnadsvariabler

Lägret äger rum på Kopparbo i Bergslagen,
någon mil väster om Fagersta.

Pengar? Just ja, ni som inte är Tidsherrar kan
inte plocka fram psykiskt papper eller en
sonisk skruvmejsel och lösa den detaljen. Så,
vi måste ta ut en liten avgift för lägret.

Tiden för lägret är 2 - 9 augusti 2015.
För bäver och spårare gäller 5 - 9 augusti.
För Doktorn gäller att du inte får köra din
TARDIS för långt åt väster från Fagersta, då
riskerar du att landa i Nedra Malingsbosjön.

Upptäckare och äventyrare betalar 1 900 kr.
Bäver och spårare betalar 1 200 kr.
Då ingår allt! Läger, mat, transport, besök
från fluffiga varelser från Venus – allt!

Inrapportering

Fortsättning följer

Alla har inte sån tur att de bara råkar
snubbla in i Doktorns TARDIS på väg hem
från skolan. Därför behöver vi veta hur
många av er som tänker komma på lägret, så
vi kan fixa andra sätt att transportera dit er.

Du trodde väl inte på allvar att det här
var allt? Åh nej! Fortsättning följer i nästa
lägerbrev. Nu måste jag dock springa iväg
och rädda doktorn från några ilskna typer
från Raxacoricofallapatorius – de har ätit
något de var allergiska mot och har fått för
sig att han är deras mamma.

Anmäl ditt intresse till din avdelningsledare
senast söndag 10 maj. Vi behöver veta namn,
avdelning och vilken planet du är från.

Åh, och om någon har sett Doktorns soniska
skruvmejsel, så letar han efter den.

