Dagläger i Bergebo 23/10-2010 för barn 5-9 år

Lördag 23 oktober hade vi ett dagläger för de yngsta skidgrupperna, skidlek, tigrarna och
björnarna. Ett 30 tal barn i åldrarna 5-9 år hade samlats i Bergebo för en rolig dag
tillsammans med oss ledare. Vädrets makter var med oss, solen sken från klarblå himmel hela
dagen. På förmiddagen gick vi en långpromenad i lite olika längder beroende på ålder och
ork. Vi hade inte kommit långt förrän vi hörde ett ljud som vi funderade vad det var. Vi
märket snart att ljudet kom från en snökanon som Nygren startat igång. Glädjen var stor när
barnen såg snöhögen som de förstås klättrade uppför. Vi gick sedan vidare och under
promenaden stannade vi till och lekte några lekar såsom katten och musen, sista paret ut,
fruktsallad mm. Lite ny energi behövdes också efter vägen så då plockade vi fram russin,
choklad och vatten ur ryggsäckarna.
Lite trötta och hungriga anlände vi åter klubbstugan kring lunch. Några föräldrar hade fixat
med lunch så då serverades det hamburgare med bröd till oss alla. Efter maten blev det lite
mer lekar innan vi åter igen på barnens önskan tog oss till snöhögen. Vilken glädje det var på
alla barnen när det fick leka där i snön. Vi återvände sedan till klubbstugan och duschade.
Lägret avslutades med att alla bjöds på fika som några föräldrar hade bakat under dagen.
Dagen vart lyckad, det var kul att se alla barns kämparglädje i skogen. Ett stort tack till alla
föräldrar som hjälpte till med matlagning, risröjning mm under dagen. Vi hoppas nu på
mycket snö så kanske det kan bli ett till dagläger på skidor i vinter också.
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