
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vad roligt att just du skall följa med på årets läger 
 

Här hittar du information om hur du skall betala in lägeravgiften och du hittar även förslag på en 
packlista. 

Vi sover i kårens tält – som medföljande förälder ser vi gärna att man har ett eget tält, men tänk 
på att vår lägerplatsyta är liten så tälten får inte vara för stora. 

 

Vill du och har du så ta gärna med en tomteluva   

 

Resan till lägret söndag 28 juli: 

Avresa sker från AR-terminalen (bussterminalen vid Cirkle K vid AR) kl 08:00 
Ta med egen lunch, den äter vi när vi gör ett stopp på väg upp (inte i bussen) 
Vill man så kan man ta med frukt eller snacks till bussresan. 
 

Hemresa lördag 3 augusti: 

Vi räknar med att komma till Knivsta AR-terminal ca kl 16:00 

Släpen beräknas vara i Lippinge till 17:00 – då skall det hängas tält och diskas  

Exakta tider för hemkomst och möjligheter att se hur vi har det på lägret kommer att uppdateras 
via kårens FB-sida ”Knivsta Scoutkår” – bli medlem där så missar du inget. Fungerar inte FB för 
dig kontakta kommittén för en annan lösning.  

 

Det finns en liten kiosk 

Lägergården kommer att ha en liten kiosk öppen en stund efter det att man har ätit middag varje 
dag.  Där kan man köpa godis och glass och andra förnödenheter. 
Dom vill helst att man betalar med kort men till er yngre som inte har så fungerar helt vanliga 
pengar också bra. Tänk på att det är enklast med de mindre valörerna. 

 

 



Lämna mobilen hemma - OBS! det finns inga laddningsmöjligheter! 

Vi har tyvärr dåliga erfarenheter av scouternas mobiltelefoner på läger. De kommer bort i tälten 
eller glöms på programpass och då blockeras all annan verksamhet innan scouten hittat den (och 
ibland beskylls kompisarna med tråkig stämning som följd) Även om de alltid hittills kommit till 
rätta orsakar detta mycket oro. Dessutom får vi ledare mycket svårare att hantera t.ex. 
hemlängtan, eftersom scouten i stället för att söka upp oss, smyger undan och ringer hem. På 
kvällen när man är trött kan godnatt-samtalet orsaka en massa ledsenhet i stället för lugn. Det blir 
ledsna barn, oroliga föräldrar och ledare som inte får möjlighet att stötta.  
Vi ledare vill vara den naturliga kontakten när man känner sig sjuk, har hamnat i någon konflikt 
eller längtar hem – eftersom vi faktiskt kan göra något åt situationen! Vill man ringa hem kan 
man alltid låna mobil av sin ledare. Så alla som inte är Äventyrarscouter eller äldre – lämna 
mobilen hemma. Diskutera gärna med oss innan lägret om du eller dina föräldrar har någon annan 
uppfattning. 

 

Skriva till scouten 
Ett brev med en hälsning från er som är hemma med kanske en tidning eller kanske en godispåse 

är alltid uppskattat. Skriv då: 

Ransbergs Herrgård  

Ransberg 

Scoutens namn – Knivsta Scoutkår 

684 95  RANSÄTER 

 

 

Telefonnummer 
Om mamma/pappa behöver ringa till dig eller oss skall man i första hand ringa till en ledare för 

scoutens avdelning, vi har inte alltid telefonerna på/täckning/ström men ringer upp så fort vi kan.  

Är det jätte-jätte jätte-viktigt (alltså akut) så finns en fast telefon 0552-302 39.  

Någon av oss får man alltid tag på. 

Bäver Maria Mattsson  070-270 76 27   

Spårare Sofia Wallenberg  070-279 00 27  

Upptäckare Kinna Rehn  072-242 36 17 

Äventyrare Mikael Fridén  073-366 86 72 

Utmanare Veronica Stenborg  073-642 28 27 

Lägerkommittén   Karin Stenborg   070-337 10 88   



Lägeravgiften skall betalas senast 28 juni  
Avgiften sätts in på kårens postgiro 14 55 34 – 4 

Glöm inte skriva vem/vilka avgiften avser! 

 Scouter och syskon i scoutaålder som deltar hela veckan: 
 2 100 kronor inklusive resa. 
 

 Scouter och syskon som deltar halva veckan:  
1 650 kronor inklusive resa.  
 

 Föräldrar och yngre syskon betalar självkostnadspris: 
Kommittén kontaktar er för en exakt prisbild.   

 
 
 
 

 

Alla kan följa med! 
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 
Majblommeko  itte n. 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 att låna ut för en lägervecka. 
(ryggsäck, sovsäck, liggunderlag)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

God Jul på er alla 
 

Det kommer bli så kul! 
 

Ellie, Anna, Mia, Christoffer, Sofia och Karin 
 
 

Frågor?  

Karin Stenborg  karin.stenborg@yahoo.com  070-337 10 88 



Förslag på packlista 
 
I Ryggsäcken 
Varm sovsäck (gärna med påslakan) 
Liggunderlag / luftmadrass 
Nattdräkt  
Regnkläder 
Gummistövlar 
Varm tröja 
Mössa och vantar 
Shorts 
Extra långbyxor 
Extra skjorta/tröja 
Extra T-shirts 
Extra strumpor/ raggsockor 
Underkläder för ombyte 
Badkläder och badhandduk (man tar badbussen till stranden) 
Keps eller solhatt 
Toalettsaker (tandborste, tandkräm, solkräm etc) 
Personlig medicin 
Ficklampa med extra batteri 
Myggstift 
Vattenflaska, gärna med hållare 
Tallrikar av plast (djup och flat) 
Bestick 
Kåsa eller mugg 
Diskhandduk 
 
 

Om du har 
Tomteluva 
En liten slant till den lilla lilla kiosken 
Sysaker 
Sittunderlag 
Kniv med parerstång (knivbevis krävs!) 
Musikinstrument 
Lägerbålsfilt 
Gosedjur 
 
 

Packa dina 
matsaker i en tygpåse 

Glöm inte ditt glada humör! 

I bussen 
Scoutdräkt: scoutskjorta och halsduk (om du har) 
Långbyxor (jeans) eller kortbyxor om det är varmt 
Jacka  
Fritidsskor 
Liten dagryggsäck med lunch-matsäck på bussresan 
OBS! Inte bara godis!  
Glöm inte att ha med vatten 


