
    

Definitiv anmälan till Skogsrå 2023, Södertörns scoutdistrikts sommarläger 2023 
Jag kommer att delta på sommarens distriktsläger och jag tillhör avdelning 
 

  Spårare   Upptäckare   Äventyrare   Ledare/förälder 
 
 
Mitt namn är: 
 
 
Definitivanmälan skall lämnas till din avdelningsledare senast 15 mars 2023 

 
Lägerbrev 1 - Definitivanmälan

 
NBS planerar att delta i ”Skogsrå 2023”, 
Södertörns scoutdistrikts stora 
sommarläger med många deltagare. 

Lägeraktiviteter 

Vi kommer att leva lägerliv med 
aktiviteter på land och vid sjön 
tillsammans med många andra scouter.  

Lägerplats 

Lägerplatsen  
HÖRNINGSNÄS, GRÖDINGE  
 

Vi kommer att bo i kårens 
tält i en lägerby 
tillsammans med scouter från några 
andra scoutkårer.  

Lägertid 

Lägerdatum: 29 juli – 5 augusti 2023 
 
Lägerdatum spårare:   
29 eller 30 juli – 2 augusti 2023 
 
Föräldrar är välkomna som 
assisterande ledare. Prata med 

avdelningsledaren. 

Preliminär kostnad. 

Kostnaden inkluderar kost och logi, 
aktiviteter, lägermärke och T-shirt 
Spårarscouter: 1300 kr  
Övriga scouter: 2500 kr  

Datum för definitivanmälan   

Definitiv anmälan skall ske per epost  
scout@nbs-scout.se eller inlämnad lapp 
till avdelningsledaren senast 15 mars 
2023. 

 
 

Anmälningsavgiften på 500 kr ska vara 
inbetald senast 15 mars 
 
Slutbetalning senast 31 maj 2023 
Spårarscouter 800 kr 
Övriga scouter 2000 kr  
NBS Bankgiro 5791-3345 
 

Bidrag till lägeravgiften går att söka 
via scouternas stödfond  
https://www.scouterna.se/bli-
scout/kostnad/scouternas-stodfond/ 
 
Mer information om lägret finns här: 
https://scoutkansliet.se/sodertorns-
distriktslager-2023/ 
 
Tema på lägret:  
Lägrets tema är Väsen och där är 
huvudkaraktären Skogsrået.  
Allt vi har omkring oss i den fysiska 
världen, det vi kan känna, se och ta på, 
kan delas in i de fyra elementen: jord, 
eld, luft och vatten. Vår värld behöver 
skötas. De som gör detta arbete är 
elementens olika väsen. De är 
jordväsen, eldväsen, luftväsen och 
vattenväsen. Var du än befinner dig 
finns dessa varelser alltid i närheten. 
Deras uttryck syns i träd och stenar, 
deras röster hörs i vindsus och 
vågskvalp. 
 
Varmt välkomna till sommaren 
stora läger.  

 
Kårstyrelsen
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