Hej! Dags för läger!
Nu är anmälan stängd och vi kommer bli 46 scouter från Håbo Scoutkår som tillsammans
åker på Jamboree22! Fantastiskt tycker vi som organiserar det här äventyret! Lägret lägger
ut information på sin hemsida om lägret, kolla där för att se lite vad en Jamboree har att
erbjuda! Jamboree22 hemsida: https://www.scouterna.se/jamboree22/
Håbo Scoutkår står för bussresan till och från Jamboree22. Det innebär att högsta
kostnaden för Jamboree22 kommer bli 2950 kr, men vi kommer under våren arbeta för att
sänka den kostnaden genom att samla in pengar gemensamt.
Därför så ser betalningen ut så här inför Jamboree22 just nu, en betalar 2000 kr till Håbo
Scoutkår på PG 27 95 16 –9 eller Swisha till 123 036 29 70 senast 1 mars. Märk
betalningen med “Jamboree22” + Scoutens förnamn och efternamn. Information om när
resterande belopp ska betalas kommer preliminärt i mars.
Vi kommer i nästa vecka komma med ett till utskick med lite information om nästa
insamling vi kommer göra för att försöka sänka deltagarkostnaderna.
Om det är så att en har ett behov av ekonomiskt stöd för att skicka sina scout på
Jamboree22 så finns i kåren stödfonder. För att ansöka om stöd ur kårens stödfonder så
mejlar man till haboscouterna@gmail.com, där skriver en att en vill söka stöd ur
Addesminnesfond och/eller Håbo Scoutkårs Stödfond. Skriv även vilken/vilka scouter och
att du söker för att scouten ska på Jamboree22.
För den som behöver så går det att ordna en delbetalning av lägeravgiften, mejla isåfall till
din scouts avdelningsledare, så om du är äventyrare så mejlar du till
niklas.horno@gmail.com och om du är utmanare så mejlar du till
simonrudberg@gmail.com
Att vara borta på läger är ofta roligt, spännande och fyllt med nya intryck, lärdomar och
vänner. Att åka på en Jamboree påminner om ett vanligt sommarläger med scoutkåren,
men skiljer sig också på vissa sätt. Det kan redan nu vara en bra idé att börja prata hemma
med sin scout om att vara långt borta och att vara borta en vecka för att hjälpa sin scout att
vara beredd på att kunna hantera eventuell hemlängtan. Vi ser inte att det är ett alternativ
att åka hem från lägret när det är 9 timmar bortifrån Bålsta, enda anledningen vi ser att det
skulle vara är sjukdomsfall.
Med glada och taggade hälsningar, Jamboreegruppen i Håbo Scoutkår!

