Lägerbrev 1
21 december

Jamboree 2022
För Upptäckare, Äventyrare och Utmanare i Växjö Scoutkår
Här kommer information om hur man anmäler sig till nästa års stora scoutäventyr Jamboree 22
samt lite info om lägret. Har ni frågor, skicka ett mejl till sommarlager@vaxjoscoutkar.se

Anmälan sker via Scoutnet senast 28 januari 2022
Anmälan sker via Scouternas medlemsregister Scoutnet, i formuläret
https://www.scoutnet.se/activities/view/2048 .
För att kunna anmäla sig behöver man sitt användarnamn och lösenord i
Scoutnet. Har ni inte loggat in där innan behöver ni veta att:
●
●
●

användarnamn= medlemsnumret (framgår av medlemsfaktura) eller
den mejladress som är “primär e-post”.
lösenord: Med användarnamnet kan ni på inloggningssidan be om att återställa lösenordet.
Lösenordet mejlas då till den primära adressen.
Får ni problem så hör av er till sommarlager@vaxjoscoutkar.se så hjälper vi er.

Vi påminner om övriga fakta om lägret
Tid

30 juli till 6 augusti 2022

Plats

Norra Åsum, utanför Kristianstad

Kostnad

För scouter från Växjö Scoutkår blir kostnaden 2450 kronor för en hel
lägervecka. Information om betalning kommer i januari

Transport

Vi ordnar gemensam transport till och från lägret, vi återkommer med hur och
när.

Besök

Det kommer att gå bra att komma och besöka oss på lägret, vi återkommer

Ledare

Det kommer finnas ledare från alla avdelningar, totalt minst fem ledare.

Frågor

Mejla oss ledare på sommarlager@vaxjoscoutkar.se
eller kolla på www.jamboree.se. Där kan du läsa om mat och program mm.

Utforska drömmen om en hållbar värld!
Jamboree22 är mötesplatsen för alla svenska scouter – scouternas egen festival! Jamboree22 är
ett stort, nationellt läger där vi samlar hela den svenska scoutrörelsen och inbjudna gäster,
både från Sverige och internationellt. Tillsammans utvecklar vi oss själva, varandra och
världen. Vi ses 30 juli till 6 augusti 2022 i Norra Åsum.

Välkomna!

Följ med oss till
Vi vill skapa

framtidens
scoutläger

Därför satsar vi

på hållbarhet
för deltagare,
funktionärer

och världen

runt omkring oss!

Drömmen om en hållbar värld

Jamboree22 är ett jätteläger
Alla är välkomna
att vara med på Jamboree 22,

scout eller inte! Alla aktiviteter

och händelser riktar sig till

de som är i upptäckar- till

som samlar scouter från hela landet och som
också gästas av scouter från andra delar av
världen. Under en vecka möts mer än 10 000
barn, unga och vuxna för att tillsammans

skapa och uppleva äventyr,

utmana sig själva och

lära känna nya kompisar.

utmanarålder, 10-18 år, men
både äldre och yngre kan delta!

Vi kommer hålla till i

Norra Åsum

Söder om Kristianstad.

Information från Kåren
Växjö Scoutkår vill att många
ska ha möjlighet att åka med
och därför subventionerar vi
avgiften med 500 kronor för
scouter.
Anmälan sker senast 28
januari via Scoutnet. Se
instruktion i lägerbrev 1.
Betalning sker efter anmälan.
Instruktion kommer i slutet av
januari.

Kostnaden för
deltagare från
Växjö Scoutkår
är 2450 kronor för
hel vecka och
inkluderar resa till
och från lägret.

Lägret börjar

lördagen den 30
juli och avslutas

lördagen den 6

augusti 2022.

Anmälan öppnar
i oktober och är öppen

till sista januari.
För de som vill hjälpa till
som funktionärer stänger

anmälan sista april.
Jamboree22
Jamboree_se

Du hittar mer information,

pepp och inspiration på

jamboree.se

