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Lägerbrev 2 

 
Du kanske inte visste men…….Lord Robert Baden Powell, 
grundaren av scoutrörelsen , var också en jediriddare. 
Hans goda vän jedimästaren Yoda betrodde Robert för 
länge sedan med en av långt-långt-borta-galaxens största 

 skatter nämligen de ovärderliga holocronerna.  
Holocronerna är kuber som påminner om en liten dator eller en 

 minnessticka. De innehåller ofta superhemlig information.  Dessa kuber 
kan bara öppnas av äkta jediriddare med den speciella kraft dessa riddare 
besitter, ”the force”!  

 
Nu har Darth Vader fått nys om att dessa holocroner finns på jorden. Han 
misstänker att de troligtvis är gömda i Kopparbo eftersom Robert ofta höll till 
där med sina scouter. Darth Vader är också en jediriddare men av den onda 
och mörka sorten. Skulle han komma åt dessa är det risk för att vår egen 
galax vintergatan också blir skadad! 
 
Luke Skyvalker och hans syster prinsessan Leia är redan på väg mot Kopparbo 
i sitt rymdskepp för att hinna före Darth Vader dit och föra dessa holocroner i 
säkerhet. Dom vädjar nu till oss scouter, som de vet är duktiga på att hitta i 
skogarna, samarbeta och alltid är redo för äventyr, om hjälp för att de ska ha 
möjlighet att lyckas med detta viktiga uppdrag. Vintergatan är en okänd galax 
för Luke och Leia så de kan verkligen behöva vår hjälp att navigera hem sen 
med hjälp av stjärnorna också. 
 
Luke och Leia beräknar att landa med sitt skepp i Kopparbo första veckan i 
Augusti. Darth Vader är dem tyvärr ”hack i hälarna” så de har bara max en 
veckas försprång. 
  
Visst kommer Du till sommarlägret i 
Kopparbo i sommar och är med i detta 
äventyr! 
OBS, Kolla in meddelandet vi fått på denna 
länk https://youtu.be/5VrDMXpf_vI 
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Lägertiden  

Det är olika lägertider beroende på ålder och som vanligt är givetvis föräldrar och syskon varmt 

välkomna att vara med. 

Spårare: 3 augusti till 6 augusti  

Upptäckare och äldre: 31 juli till 6 augusti. 

Vi åker abonnerad buss från Uppsala den 31 juli eller den 3 augusti och hem den 6 augusti.  

 

 

Lägeravgiften  

För scouter och syskon i scoutålder som deltar hela veckan:  

1850 kronor inklusive bussresa.  

För de scouter och syskon som deltar halva veckan:  

1200 kronor inklusive bussresa. 

Föräldrar 

Betalar vårt självkostnadspris (225kr/dygn) + bussresa 250 kr.  

Syskon som är i scoutålder betalar samma pris som scouter. Yngre barn betalar 225 kr per dygn och 

busskostnad 250 kr.  

 

 

Anmäl dig så fort som möjligt!  

Anmälan gör ni digitalt via kårens hemsida:    knivsta.scout.se  
 

En anmälningsavgift på 200 kr ska betalas in i samband med anmälan, senast den 31 maj (gäller 

även medföljande föräldrar). Resterande lägeravgift skall betalas senast 30 juni.  

 

 

Avgiften sätts in på kårens plusgiro 14 55 34 – 4. 

Glöm inte skriva vem/vilka avgiften avser! 
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Läger är både det roligaste och det viktigaste vi gör inom scouterna. Då får vi chans att använda allt 

det vi lärt oss under terminerna. Det är också på läger som man skapar sina djupaste 

kamratrelationer med sina scoutkompisar och även får en chans att träffa scouter från andra delar av 

Sverige eller världen. 

Läs mer om Kopparbo på kopparbo.com. Det är en härlig lägerplats. Kåren har varit där några gånger 

tidigare, senast var 2011. 

 

Ingen skall behöva avstå från ett läger av ekonomiska skäl!  

Vill ditt barn åka med, men familjen har inte råd? Det går bra att söka bidrag till lägeravgiften, eller 

till nödvändig utrustining som t.ex. ryggsäck eller sovsäck. En sådan stiftelse är 

Majblommekommittén. Insamlade medel från majblommeförsäljningen går oavkortat tillbaks till 

barn och ungdomar i Knivsta kommun med särskilda behov. Det finns även andra stiftelser dit man 

kan vända sig. 

 

 

Vi hoppas att du vill hänga med på läger!  

 

Knivsta Scoutkårs lägerkommitté & Almtunas lägerkommitte 

För Knivsta: Ingela Marklund och Sara Berglund  

 

 

Frågor? 

Har du frågor om lägret? Maila eller ring 

 

Mejla:  knivstascoutkarlager16@gmail.com 

Ingela  070-738 36 35 

Sara  073-445 20 98 
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