
Livet på landet 
Lägerbrev nr. 1 
 

Nu är det snart dags att packa ryggsäcken och ge sig ut på årets lantliga äventyr. Vi är 14 

glada scouter som kommer leva livet på landet i sommar. 

  

Detta händer under lägret: 
FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 

Nu börjar det :-D Frukost Frukost 

Bygge av läger Aktivitet i stallen Rivning av läger 

Lunch Lunch Lunch 

Aktivitet i stallen Aktivitet i stallen/pyssel  

Middag Gille med mat och dans Nu är det slut :-( 

Kvällsmys Lägerbål  
 

Packning 
Om ni inte riktigt vet vad som behövs inför ett läger eller vill ha en packlista att följa kolla in 

vår hemsida https://engelholm.scout.se/for-scouter/packlista/ 

Utöver det som står på listan behöver ni ha med er badkläder, myggmedel, solkräm 

keps/hatt, miljövänlig tvål/schampo och en dagsryggsäck. Det är viktigt att alla har med sig 

regnbyxor och gummistövlar oavsett vilket väder som utlovas. 

 
Besök 
Ni är välkomna från kl 15 på lördagen och för att visa respek mot djuren och de som bor på 

gården ber vi er att inte komma på besök utöver dessa tider. För anmälan och 

vägbeskrivning skicka ett mail till engelholms.scoutkar@yahoo.se 

 

Gille 
På lördagen efter kl 17 kommer vi ha Gille med mat, dans och lägerbål. Passa på att hälsa 

på era scouter och ta med familjen. Även de scouter som inte kan vara med på hela lägret 

kan komma och hälsa på då. Det kommer kosta 50 kr/person och 25 kr för barn under 8 år. 

https://engelholm.scout.se/for-scouter/packlista/


Anmälan via swish till 0738200066 (Malin) senast 5 Juli. Skriv scoutens namn och antalet 

personer som kommer som meddelande. 

Vi följer de rekommendationer som finns och därför kommer det finnas ett begränsat antal 

platser, det är först till kvarn som gäller. 

 

Angående Covid-19 
Vi kommer följa de rekommendationer som finns för lägerverksamhet under sommaren. Vi 

utgår från Scouternas riskbedömning och anpassar oss därefter. 

● Vi kommer sova i vindskydd för bästa ventilation och avstånd. Därför är det viktigt att 

ta med sig underställ och mössa om det blir kallt på nätterna då vi inte kommer ligga 

nära varandra.  

● Vi kommer vara extra noga med hygien under lägret och tvättmöjligheter med tvål 

och rinnande vatten kommer finnas på fler platser.  

● Handskar kommer att användas vid all beredning av mat och handdesinfektion 

kommer finns på plats. 

 

Om du har symtom måste du tyvärr stanna hemma! 

 

Om någon skulle börja uppvisa symptom under lägret kommer de att skickas hem. 

Bedömningen görs av ledare på plats och den är slutgiltig. Vid sjukdom kan hela eller delar 

av lägeravgiften komma att betalas tillbaka. 

 

 

Ett par saker till 
Om du vill följa med men inte har de saker som behövs hör av dig till din ledare, det finns så 

man kan låna. 

Mobiltelefon tas med på eget ansvar och det finns inga laddningsmöjligheter. Ledarna 

kommer ha telefon med sig. 

Om ni har några frågor eller funderingar är det bara att höra av sig! 

 

 
 
Tre fingrar till pannan! 
Malin & Johanna 
Ängelholms scoutkår 
 

 

 

 


