
 

 

 

 

Hej alla scouter som ska med på Jamboree 22 och föräldrar! 

Nu är sommaren här och Jamboree 22 närmar sig med stormsteg! Den 30/7 åker vi mot Norra Åsum 

utanför Kristianstad! 

Här kommer lite viktig information om smått och gott inför lägret! 

Deltagare 

Vi är 52 deltagare från Djupadals scoutkår, 6 utmanare, 20 äventyrare, 17 upptäckare och 9 ledare, 

varav en är med halva veckan. Vi kommer att dela by med Tallhagens scoutkår från Kalmar som är en 

ny bekantskap för oss, så det blir kul! De är 28 deltagare. Tillsammans kommer vi att bygga upp en 

egen by i det som kommer att bli en hel stad av scoutbyar. Totalt är det ca 11.700 deltagare på 

lägret! Det här är scouting i storformat! 

Transport 

Vi frågade i anmälan om transport med föräldrabilar men eftersom vi blev en hel busslast med 

scouter som ska med på lägret så har vi bestämt att istället åka buss till och från lägret.  

 

Bussen går från och till Elinelund.  

Vi samlas kl. 8.00 den 30/7, bussen avgår kl. 8.30  

Vi kommer hem igen på eftermiddagen den 6/8 – tid meddelas senare 

 

Vill man själv lämna eller hämta sitt barn, som då inte ska åka med bussen, så är det mycket viktigt 

att man meddelar detta, innan lägret, maila till pia.arvidsson@djupadal.nu. Tänk dock på att det är 

ett enormt lägerområde, och att det är massvis med folk som kommer och åker vid in- och 

utryckning, så det kan vara svårt att komma fram med bil. 

Packning 

Här hittar ni en utrustningslista för lägret: 

https://djupadal.scout.se/scoutkar/nu-ar-det-snart-dags-for-jamboree22/ 

En viktig detalj är att alla tar med sig en matlåda med lock för att ha lunch i varje dag. Denna 

kommer vi att fylla på morgnarna, innan vi ger oss i väg på aktiviteter. Vi hoppas få åka och bada 

under lägret, så ta med badkläder! 

Betalningsmedel på lägret 

All mat och aktiviteter på Jamboree22 ingår i lägeravgiften. Men det kommer också att finnas 

möjlighet att handla i jamboreeshopen och i caféer och kiosker. Dessa tar kort och swish, men bara i 

begränsad omfattning kontanter, så vi rekommenderar att man skaffar kort och / eller swish om man 

inte redan har.  

 

https://djupadal.scout.se/scoutkar/nu-ar-det-snart-dags-for-jamboree22/


 

 

Hälsa på oss på lägret 

Det går bra att hälsa på oss på Jamboree 22! Mer information om detta finns på scouternas hemsida: 

https://www.scouterna.se/jamboree22/besok-jamboree22/ 

Vi vet ännu inte var vår by kommer att vara placerad men meddelar detta när vi vet. Meddela om ni 

vill komma och hälsa på och när – vi är ute på program på dagarna och inte alltid i lägerbyn! 

Hygien, hälsa och välmående 

Ytterligare en bra sak att ha med sig i ”bagaget” till Jamboree22, kan vara en TBE-vaccination – men 

det är så klart upp till var och en. Läs mer på 1177.se: https://www.1177.se/Skane/behandling--

hjalpmedel/vaccinationer/vaccination-mot-tbe/ 

Det kommer att finnas vattentoaletter och duschar på lägret. 

En veckas läger är ganska tufft, och denna gång är det också i ett större sammanhang. Vi vill att alla 

våra scouter ska få den bästa upplevelsen, trivas och ha kul. Om du som förälder vet att du har ett 

barn som kanske behöver lite extra stöd gällande någonting så är vi ledare mycket glada om du delar 

med dig av information om hur vi bäst kan stötta ditt barn. Hör av dig till ditt barns avdelningsledare 

som ska med eller till Pia.  

Mobiltelefon och kontakt med hemmet 

Det här med mobiltelefoner blir allt svårare… Vi förstår att scouterna vill ha med sig sina 

mobiltelefoner på lägret, dock är vår policy att använda så lite telefon som möjligt när vi är på läger, 

då vill vi uppleva saker IRL och umgås med varandra!  

Telefoner ska på läger endast användas för viktig kommunikation och för att fota, spelandet får man 

vänta med till dess att man kommer hem! Men vi har en del barn och ungdomar som har svårt att 

låta telefonen vara, den åker ständigt upp ur fickan! Så vi ber er föräldrar att pratat med era barn om 

detta innan lägret. Det kommer att finnas begränsade möjligheter att ladda sin telefon. 

 

Vi vill också be er föräldrar att kommunicera med oss ledare, inte bara direkt med barnen! Ibland 

kan det som ni föräldrar ska tolka in i det barnen säger när de ringer hem och det som är den 

upplevda verkligheten i lägret skilja sig en del åt. T.ex. händer det att ett barn som har haft en 

jätterolig dag, precis när hen ska somna och är trött, längtar hem och ringer föräldrarna. Då är man 

kanske jätteledsen i stunden, och som förälder kan det då vara svårt att veta om det är något 

tillfälligt eller mer långvarigt. Prata då gärna med oss ledare som har helhetsbilden! Förhoppningsvis 

är det lika kul igen nästa dag, bara man fått sova. Vi ledare finns på plats för era barn och gör vårt 

bästa för att alla ska trivas, men under en lägervecka går det lite upp och ner för de flesta. Vi ber er 

kommunicera med oss, och informera oss om det pågår några diskussioner mellan barn och föräldrar 

om att barnet inte trivs, vill åka hem osv. Ibland säger inte barnen något till ledarna när man kan 

ringa hem istället, och då kan det vara svårt för oss att försöka avhjälpa det som känns fel.  

Ledare 

 

De ledare som följer med på lägret är: 

Jakob, Willy, Lukas, Ebba, Hanna, Anna L, Sophia (halva veckan), Anchi och Pia 

https://www.scouterna.se/jamboree22/besok-jamboree22/
https://www.1177.se/Skane/behandling--hjalpmedel/vaccinationer/vaccination-mot-tbe/
https://www.1177.se/Skane/behandling--hjalpmedel/vaccinationer/vaccination-mot-tbe/


Akutnummer – om du behöver få tag i oss / ditt barn är Pias nummer: 070-672 98 08. 

 

Vi återkommer ev med lite fler detaljer när vi närmar oss. Har ni frågor kontakta någon av 

avdelningsledarna som ska med eller oss alla i lägergruppen, via pia.arvidsson@djupadal.nu 

Vi ser fram emot en superspännande vecka på nationellt Jamboree i sommar! 

Lägerledarna 
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