
 

                       

 

 

 

  

 

 

LÄGERBREV 2 
          Hej vad kul att just du har valt att åka med på sommaren stora läger. 

 Som ni redan vet kommer lägret att vara nere i Skåne, Kristianstad i ett område 
som heter Norra Åsum. Det är över 10 000 anmälda till lägret mest från Sverige 
men du kommer få möjlighet att träffa scouter från hela världen. Från 
Trollhättan kommer vi att vara nästa 50 stycken på plats och vi kommer att dela 
by med scouter från Uddevalla och kanske även från Ljungskile.  

Det kommer bli grymt kul – Är du redo?  

På jamboree22 kommer du ingå i en patrull som har namnet ”Kakan”, ”Tårtan”, ”Chipset” eller 
”Popcornet” om du inte är utmanarscout då kommer ni heta Patrull 1 eller 2. Ni kommer bo i tält 
och laga mat tillsammans och varje dag delta i massa roliga programaktiviteter.  

När du är på Jamboree22 skall du ha känslan av att du kliver in i en magisk värld. Du skall direkt 
känna att det sjuder av aktivitet, kreativitet och att det är en positiv atmosfär. Du kommer höra 
musik, samtal, diskussioner, skratt och många olika dialekter och språk.  

Några saker att tänka på innan:  
Resterande belopp: 
2.150 kr skall vara kåren tillhanda senast 28/3-22 och betalas in via BG 5794-1312 
 

Resa ner: Vi åker i en gemensam buss tillsammans med övriga scouter i Västbodals 
scoutdistrikt. Denna resa ingår i lageravgiften och du kommer få mer info om det i lägerbrev 3.  
 

Utrustning: Vi kommer att skicka ut en utrustningslista i lägerbrev 3 men vi vill att du redan nu 
kikar igenom så att du har regnkläder (byxor och jacka) som tål att det regnar under en längre 
period, ställ er gärna i duschen och prova. Stövlar eller vattentäta kängor är också ett måste 
liksom en sovsäck och ett liggunderlag (ej luftmadrass). Packningen måste packas i en ryggsäck 
där allt sitter fast då det vid ankomst kan innebära en promenad på 1 km innan vi når just vårt 
lägerområde. (Har du inte ryggsäck, sovsäck så finns det att låna av kåren, hör med din ledare 
eller skicka ett mail till grejor@thnscout.se ) 
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Scoutdräkt: När vi åker på stora läger tycker vi att det är bra att ha scoutdräkt på sig, det gör att 
man känner en gemenskap med alla andra som är på lägret dessutom gör du reklam för 
scouterna på resan ner. Vi vill därför gärna att du har något av scouternas profilkläder på/med 
dig. Det kan vara scoutskjorta, scout t-shirt, en scoutpiké eller Trollhättans Scoutkårs Hoddie. 
Du beställer det lätt i vår medlemsbutik på https://shop.thnscout.se där finns även praktiska 
packpåsar och vikkåsa att beställa. 

 

Badkläder: Vi i kåren har blivit sponsrade av Trollhättans energi med en buss som vi kommer att 
åka till ett badhus med under lägerveckan så glöm inte att packa badkläder.  
 

Frågor:  Skicka ett mail till lager@thnscout.se 
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