
 

 
 
Dags att anmäla sig till Jamboree17  
 
Under åtta dagar sommaren 2017 möts 20 000 barn och unga för att tillsammans skapa och 
uppleva äventyr, ha kul och lära känna nya vänner.  
 
När: 5-12 augusti 2017  
Var: Umoja – som under just den här perioden befinner sig på Rinkabyfältet utanför Kristianstad  
 
Kostnad: 3.295:-  (Vår gemensamma resa tor till Jamboree 17 har vår kår beslutat att stå för) 
  
 

Lägeravgiftens del 1, på 1.500 kr betalas in senast 31/1 
del 2 på 1.795 kr betalas in senast 30/4 

till kårens Postgiro 14 55 34 – 4. Glöm inte skriva vem/vilka avgiften avser! 
 
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. 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.  
Kåren har också bra utrustning (ryggsäck, sovsäck, liggunderlag) att låna ut för en lägervecka. 

 
 
Ålder: Alla är välkomna, men då det finns ett anpassat dagsprogram planerat för 
åldersgrupperna 10-18 år har vi i Knivsta valt att detta är årets läger för våra upptäckare, 
äventyrare och utmanare.  
 

 
Anmälan gör du på kårens hemsida:  www.knivsta.scout.se 

Anmäl dig NU! senast 12 januari 2017 måste vi ha din anmälan 
 
 
Världen har aldrig varit så nära – och samtidigt så långt borta. Olika verkligheter möts och bildar 
något som inte upplevts förut. Där gränser suddas ut. På Jamboree17 skapar vi en plats där unga 
möts och tar ett gemensamt kliv in i framtiden. En ny värld där människor möts på ett sätt vi 
aldrig tidigare sett. Där möjligheten att påverka aldrig varit så stor. Ett möte där du, jag och vi 
tillsammans, spelar roll för att bidra till en bättre värld.  
Jamboree17 har tre ledord: öppenhet, medskapande och stärkt självkänsla, som formar denna 
upplevelse. Läs mer på: http://www.jamboree.se/  

 
Du hänger väl med? Det kommer bli kul!  
 
Frågor?  

Mats Westerborn  mats@westerborn.com  070-689 46 99  

Karin Stenborg  karin.stenborg@spray.se  070-337 10 88 


