
LÄGERBREV 3

Nu är det bara 2 månader kvar till vi åker på Jamboree22, spännande och lite nervöst

men vad kul det skall bli. Jamboree22 är en mötesplats för alla svenska scouter.

En egen scoutfestival!

Lägret är stort det är 11 082 scouter anmälda. Vi kommer bo i en by tillsammans med 3 andra kårer som liksom vi

tillhör Västbodals Scoutdistrikt. Vi har nummer 77 på vår by och det finns 177 byar.

Som vi redan berättat 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. Tillsammans med din patrull kommer du varje dag

gå iväg och besöka en Hubb – Det finns 4 olika Hubbar, en för Upptäckarscouter, en för Äventyrscouter, en för

Utmanarscouter och en ledarhubb. Du kan läsa mer om din hubb här:

https://www.scouterna.se/jamboree22/om/hubb/ )

Vi kommer att åka gemensam buss till och från lägret: Bussens tider har vi ännu inte fått, det vet vi inte förrän vi

blivit informerade om in och utcheckningstider till lägerområdet. Vi kommer åka någon gång under förmiddagen

den 30/7 och komma tillbaka tidig kväll den 6/8. Vi återkommer med tid så snart vi vet. På resan ner stannar vi för

att äta en medhavd lunch som du har packat med dig i en separat liten ryggsäck.

Utrustning: En pack- och utrustningslista finns på hemsidan. Vi vill påminna om att du som scout skall bära din

packning själv därför är det viktigt att du packar i en ryggsäck där allt sitter fast då det vid ankomst kan innebära

en promenad på 1 km innan vi når just vårt lägerområde, by 77. (Har du inte ryggsäck, sovsäck så finns det att

låna av kåren, hör med din ledare eller skicka ett mail till grejor@thnscout.se )

Badkläder: Vi påminner också om att vi i kåren har blivit sponsrade av Trollhättan Energi med en buss som vi

kommer att åka till ett badhus med under lägerveckan så glöm inte att packa badkläder.

Förträff: Välkommen till Dannebackens Scoutlokal, Hagtornsstigen 2 den 13 juni kl. 18:30. Där kommer du få

veta vilka patrullkompisar du får och vilken tillhör patrull du tillhör, chipset, popcornet, kakan eller tårtan? Det blir

lite aktiviteter och fika, ta med dig en förälder eller vårdnadshavare till mötet så får de chans att ställa frågor som

de har. Anmäl dig till förträffen via vår hemsida https://www.trollhattansscoutkar.se/events/fortraff-jamboree-22/

Frågor: får du svar på under förträffen men du kan också skicka ett mail till lager@thnscout.se
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