
LÄGERBREV 4 (det sista)

Om 2 veckor åker vi till sommaren stora scouthändelse. Jamboree22

Vi skall bo i området “Dyngbaggen” och i området 20A. kåren har nummer 77.

Här hittar du  kartan: https://www.scouterna.se/jamboree22/karta/

Bussresan:

Dit: Samling lördagen den 30/7 klockan 07:45 vid Nils Erikssonskolans övre parkering. Bussen avgår 08:00 mot

Norra Åsum i Kristiansands kommun. Resan tar ca 5 timmar och vi beräknar vara på lägret vid 13:00. På resan

ner stannar vi för att äta lunch. Lunchen tar du med dig själv och du packar den i en plastburk som du senare

under lägret skall använda för att packa lunch i när vi går på aktiviteter. Packa din lunchlåda i en mindre ryggsäck

till bussresan.

Hem: Lördagen den 6/8 klockan 13:00 åker bussen från lägret och vi är preliminär hemma klockan 18:00,

Nils Erikssonskolans övre parkering.

Utrustning: Vi har tidigare informerat om vad du skall packa och 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. Packllista finns på hemsidan https://www.trollhattansscoutkar.se/jamboree22/jamboree-packlista/

(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

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

Kontakt under lägret: Roger Thurhagen finns på plats under hela lägret, honom kan du nå om det skulle vara

något speciellt, tel. 0730-408950 den kommer alltid vara laddad. Vi ber er att inte skicka för mycket sms eller

ringa era scouter. Det är då de oftast får hemlängtan. Vi har 2 ledare per patrull som finns med under scouternas

tid på lägret, de har en nära kontakt med scouterna för att ständigt scanna av hur alla mår och vi hör av oss om

något inte är bra.

Då Jamboree 22 är ett nationellt läger kommer scoutvaror att vara på plats och sälja saker ur sitt ordinarie

sortiment samt speciella jamboree grejer. Det kommer också finnas caféer och kiosker som scouterna kan

besöka när deras ledare tycker att det passar. Några av platserna kommer att hantera kontanter men på de flesta

platserna är det enklast att betala med swisch eller kort.

Frågor: Skicka mail till lager@thnscout.se
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