
 

 
 

 
 
 

    November 2021 

Sommaren 2022 
Info för upptäckare och föräldrar om sommarens aktivitetserbjudande 
 
Sommaren 2022 finns det olika läger för oss som scoutkår att välja bland och erbjuda er scouter 
och föräldrar. Vårt erbjudande till er, för sommaren blir: 
 

Jamboree 2022, 30 juli – 6 augusti! 
 
Lägerfakta 

Vad? 
Jamboree 2022! En nationella jamboree i Sverige, där scouter från hela Sverige och scouter från 
hela världen möts.  
Senast alla scouter i Sverige samlades för storläger var 2017, då kunde tyvärr inte vi i vår scoutkår 
delta. Men nu vill och kan vi! 

Vem? 
Programmet på Jamboree 2022 riktar sig till scouter mellan 10 till 18 år. Vår scoutkår kommer att 
erbjuda upptäckare och äventyrare att åka på lägret. Vi kommer att erbjuda våra utmanare och 
rover att åka på läger i Danmark sommaren 2022. 
Första års upptäckare kommer att få möjlighet att åka på lägret i tre dagar. Och andra års 
upptäckare kommer att få möjlighet att åka på hela lägerveckan. 

Var? 
Norra Åsum, utanför Kristianstad i Skåne.  



 
 

När?  
30 juli – 6 augusti 2022 

Hur mycket? 
För deltagare från vår scoutkår kommer priset inklusive resa, att hamna någonstans mellan 2000-
3000 kronor för hel vecka. 
Priset som lägret har satt är 2950 kronor för hel vecka och 1550 kronor för halv vecka.  
Så passa på att önska dig bidrag till lägeravgiften i julklapp! 

Hur anmäler jag mig? 
Man anmäler sig till scoutkåren senast den 20 januari 2022. Ungefär i vecka 49/50 kommer vi 
med mer information om hur anmälan går till. 

Vad krävs? 
För att du som upptäckare i vår scoutkår skall kunna delta vill vi att du skall ha deltagit 
regelbundet i vårterminens möten och hajker/läger.  
 
Fler vuxna (lägerfunktionär) 
Vill du som vuxen också vara med, så finns det stora möjligheter; alla behövs - allt från personal i 
funktionärsmatsalen eller fördela mat till scoutkårerna, försäljare i caféer och kiosker, eller som 
tandläkare, sjuksyster eller brandman. Naturligtvis behövs också ledare på programaktiviteter och 
på vår egen by. Det är en unik chans att leva i en helt ny stad, som endast finns under denna 
korta lägerperiod. 
 
Idén med Jamboree 2022 
Så här skriver lägerkommitten i sin inbjudan till oss: 
 
Att komma till Jamboree22 är som att kliva in i en magisk värld. Du känner direkt att det här är 
en plats där du vill vara. Det sjuder av aktivitet, kreativitet och en positiv atmosfär. Du hör musik, 
samtal, diskussioner och skratt på många olika dialekter och språk. Överallt nynnas det på den 
officiella lägerlåten som är så peppig att den fastnar på hjärnan nästan direkt. Du är mitt i ett stort 
lägerområde där det finns nya saker att upptäcka och utforska överallt. Det är som om 
lägerområdet hela tiden utvecklar sig och växer med dig.  
 
Här händer det något nytt hela tiden - både spännande, roliga, viktiga, tokiga, utmanande, mysiga, 
andliga och lärorika aktiviteter. Du kan själv välja om du behöver lugn och ro eller om du är 
sugen på äventyr. Varje ny dag erbjuder nya upplevelser och erfarenheter och för varje utmaning 
som du och din patrull genomför kan ni både se och känna att ni har kommit en liten bit längre i 
arbetet mot något större. Känslan av att vara en liten, men samtidigt viktig, del av något stort 
kommer att finnas kvar långt efter att lägret är slut.  
 
Under lägret kommer du ha fått nya vänner, stärkts i att du är viktig, du kommer ha bidragit till 
att göra världen bättre och du kommer bara längta efter att få fortsätta! När du lämnar 
Jamboree22 åker du hem med en känsla av att ALLT är möjligt. 
 
Mer information och anmälningsinformation 
I december-januari kommer vi att lämna ut mer information om lägret, programmet men även 
anmälningsinformation. 
   Häng med på Jamboree 2022! 
     /Upptäckarledarna 
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