
 

CAMP SURVIVAL – SOMMAREN 2016 

Dagar:  5,5 dagar, söndag – fredag v 27 och v 28 

Målgrupp:  Ungdomar 13-21 år  

I ett skådespel där olika roller möts på liv och död får varje 

deltagare en häftig och upplyftande upplevelse att dela 

med andra. Efter lägerveckan kommer deltagarna att 

känna värdet av gemenskap, en positiv attityd samt värdet 

av att nyfiket utforska sin egen kreativitet och förmåga för 

att göra gott. 

Äventyr, spänning och dramatik är ledord för den historia 

som deltagarna ställs inför – i en medryckande historia 

och avslappnande miljö, lockas deltagarna att engagera 

sig i att utforska sin egen person, sina förmågor och sin 

kreativitet. Allt i syfte att vi ska lära oss att värdesätta oss 

själva och varandra bättre. Genom att kliva in i en karaktär 

och ställas inför knepiga val, får deltagarna uppleva 

konsekvenserna utav olika beslut. Dilemman och svåra 

beslut karaktäriserar veckan, men miljön ska vara lekfull 

och medryckande och därför är historien såväl lättsam 

som spännande och engagerande.  

Målet med veckan är att deltagarna ska uppmärksamma 

det lika människovärde som vi alla bär på. Det uppnår vi 

genom att: 

• De olika uppgifterna är designade för att vara svåra 

att lösa på egen hand. 

• Alla deltagare får en funktion i “vardagslivet” i 

lägret. 

• Möten och överläggningar inom gruppen 

faciliteras av handplockade lägerledare, som – utan 

att dessa tar ledarskap i gruppen – styr 

diskussionerna så att de blir öppna och givande. 

För mer information kontakta: info@littlerocklake.com och 

efterfråga vårt huvuddokument – Camp Survival Sommar 2016 

 

CAMP SURVIVAL I KORTHET 

Utveckla din karaktär 

 

VECKANS TEMAN 

 

Spänning 

Gemenskap 

Äventyr 

Kreativitet 

Friluftsliv 

Rädsla 

Kamratskap 

 

PRAKTISKA LÄRDOMAR 

• Göra upp eld 

• Laga mat över eld 

• Hantverk 

• Orientering 

• Flora & Fauna 

 

DELTAGARAVGIFT 

Pris för egen lägervecka med 

min 4 deltagare och max 12 

deltagare: 120 000 SEK exkl 

moms 

Individpris 1 styck deltagare 

10850 SEK exkl moms 

 


