
Livet på landet 

 

Sommarläger 2020 

 

Efter en minst sagt annorlunda termin är det dags att anmäla sig till årets sommarläger. 

Det blir lite mindre, lite kortare men precis lika bra!  

Vi kommer få tillbringa ett par dagar på Möllelidens gård utanför Munka-Ljungby. Vi kommer 

få hjälpa till med olika sysslor på gården, lära oss hur man tar hand om djuren och 

markerna. Det kommer även finnas möjlighet att utforska din kreativa sida, bada och vi 

kommer laga all mat från grunden. 

Observera att detta är en privat gård och privata marker, besök innan och efter lägret 

undanbedes vänligt med bestämt. 

 

När:   10-12 Juli 

 

Lägeravgift: 400 kronor 

 

Packning: Varje scout ska ha med sig utrustning för att sova i tält. Utrustningslista och 

tips finns på hemsidan https://engelholm.scout.se/for-scouter/packlista/ 

 

Transport: Transport till och från lägret sker med hjälp från föräldrar. 

 

Samling: Vid Gläntan den 10 juli kl 9.00 

 

Hämtning: På Mölleliden den 12 juli kl 13.00, de som ska hämta på söndagen får 

vägvisning. 

 

Föräldrar: Vi kommer behöva er hjälp på lägret! Det kan vara stöd vid bygge, matlagning 

och vissa aktiviteter. Anmäl ditt intresse när du anmäler din scout, vill du komma utan din 

scout går det också bra. Det är inget krav på att sova över. En avgift på 60 kr/dag kommer 

tas ut för mat. 

 

Besöksdag: Under lördagen kommer vi hålla gille på kvällen och då är de scouter som inte 

kan vara med på lägret samt föräldrar och syskon välkomna. Maten serveras vid 19, följt av 

dans och lägerbål vid 21. Vill ni hjälpa till med maten är ni välkomna från 18.00. Det kommer 

kosta 50 kr/person (barn under 7 år 25 kr). Vi följer de restriktioner som finns och därför 

kommer det finnas ett begränsat antal platser. 

 

Anmälan: Lämnas på scoutnet, senast den 25/6.  

Länken till anmälan i Scoutnet är: https://www.scoutnet.se/activities/1264/form/3467 

Användarnamnet på Scoutnet är den mail-adress som du får info på från scoutkåren. Ange 

”Har du glömt lösenordet” så får du ett lösenord för att kunna logga in om du inte varit inne 

tidigare. Om du glömt vilken mail-adress det är så skicka en fråga till 

engelholms.scoutkar@yahoo.se , ange vilken scout det gäller. 

  

https://engelholm.scout.se/for-scouter/packlista/
https://www.scoutnet.se/activities/1264/form/3467
mailto:engelholms.scoutkar@yahoo.se


Lägeravgiften ska sättas in på kårens postgiro 17 08 91 - 6 senast samma datum. Ange 

sommarläger och scoutens namn. 

 

Vi följer scouternas rekommendationer för lägerverksamhet under sommaren och håller oss 

uppdaterade med den senaste informationen. 

 

Ni får gärna följa oss på Instagram livetpalandet_2020 

 

Har ni några frågor tveka inte att höra av er! 

 

Tre fingrar till pannan! 

Ledarna, Ängelholms scoutkår 


