
Välkommen på scoutläger 28 Juni-3 juli 

En väv av legender 
 

Nästa vecka åker vi äntligen på scoutläger, hoppas ni känner er laddade 

! I detta lilla utskick vill informera och påminna om vad som är viktigt att tänka på i 

era förberedelser och även under lägret. 

Plats 

Lägret kommer att äga rum vid Grönebo lägergård utanför Kisa 

https://www.svenskakyrkan.se/kinda/gronebo-lagergard 

Avresa 

Upptäckare och äventyrarna åker från Vidablickskyrkan tisdagen den 28 juni kl 

09.00, kom gärna några minuter innan. 

Spårarna åker från Vidablickskyrkan fredagen den 1 juli kl 08.30, kom gärna några 

minuter innan. 

Hemresa 

Lägret avslutas med en scoutgudstjänt och vi räknar med att lämna lägret ca kl 13.15 

innebärande att vi är tillbaka vid Vidablickskyrkan ca kl 14.15. Dessa tider är 

ungefärliga men vi meddelar i sms-grupperna när vi lämnar lägret. 

Detta kan ni packa ner: 

• Sovsäck och liggunderlag( ej uppblåsbar madrass) 

• Scoutskjorta 

• Stövlar & regnkläder 

• Ordentliga skor 

• Varm tröja och jacka 

• Pyjamas (underställ är det bästa) 

• Oömma kläder för en veckan 

• Underkläder 

• Tallrik, bestick & kåsa (ej engångsartiklar) 

• Ficklampa 

• Toalettsaker 

• Solkräm 

• Badkläder & badhanddukar 
Bra att ha: 

• Anteckningsbok, penna och bibel 

• Lägerbålsfilt 

• Kniv 

https://www.svenskakyrkan.se/kinda/gronebo-lagergard


• Gosedjur 
 
Packa ner all utrustning i mjuka väskor/ryggsäckar. Märk alla kläder och utrustning 
med namn 
 
Myggmedel och mygghatt 
Scoutläger innebär ju tyvärr ofta myggor och knott och förutom myggmedel 
rekommenderas även en mygghatt eller liknande som ett extraskydd för huvudet. 
 
Nötter 
Av allergiskäl får inga nötter förekomma under lägret. Det gäller även godis eller 
annat som innehåller nötter. 
 
Insamling 

Varje dag under lägret har alla deltagare möjlighet att ge pengar till Equmeniakyrkans 

arbete i Indien och särskilt till skolorna som vår systerkyrka i Indien driver för mest 

utsatta barnen i Indiens slum. På skolorna får barnen utbildning, mat och chansen att 

få lära sig om sina rättigheter och sitt egenvärde. Under covid19-pandemin har 

skolorna varit avgörande för många barns liv. Ta gärna med kontanter till denna 

insamling. 

 

Flytvästar  

Det gäller framför allt scouterna i upptäckarna och äventyrarna som är med hela 

lägret. 

Vi kommer att ha kanotning som aktivitet. Det finns flytvästar på plats, men det vore 

bra om de av scouterna som har en egen flytväst kunde ta med och använda den på 

lägret. Då blir det lättare för dem som inte har med någon flytväst att hitta en som 

passar bland de allmänna västarna. 

 

Mobiltelefoner 

Mobiltelefoner ska användas sparsamt. Endast ledare kommer att ha möjlighet att 

ladda sina telefoner i de eluttag som finns på lägergården.  

 

Övrigt 

Hör av er till oss ledare om ni har några frågor, både inför och under lägret. 

 

//Ledarna 
 

 

 


