
Hej scouter och föräldrar,

Tack till er som var med och packade allt material inför lägret! Nu är det inte många dagar
kvar tills vi åker till Skåne för Jamboree22. Här kommer ett sista lägerbrev inför vår resa dit.

Förträff för Äventyrare
Eftersom det var ganska få scouter som var med och packade den 11 juli har vi bestämt oss
för att ha en förträff för att förbereda oss för lägret. Jamboree22 har bett oss göra några
förberedelser i patrullerna - bl a göra patrulltröjor, patrullflagga och ordna något inför
programmet - och vi hoppas att så många som möjligt kan vara med torsdagen den 28 juli
kl 18.30. Vi samlas vid Holken och tror att vi kommer att hålla på i ungefär en och halv
timme. Vi förstår att ni som reser till lägret själva inte kan vara med, men håller tummarna för
att många är i Sollentuna redan på torsdagen.

Uppgift till Utmanare
Även Utmanare har en uppgift att förbereda men vi tror att ni kan lösa det inom er patrull
genom att ta kontakt med varandra i valfri kanal. För att som Utmanarpatrull klara sig
igenom de olika programaktiviteterna behöver patrullen packa med sig en patrullpåse, se
bifogad Patrullpacklista för Utmanare. Denna påse ska hjälpa er på lägret när ni reser
genom tid och rum för att besöka andra världar än vår. Är det något på listan ni saknar, bli
kreativa och försök hitta något annat likvärdigt som kan hjälpa er eller ni kanske kan skapa
det själva?
Ni är förstås mycket välkomna att komma till förträffen också och prata ihop er där och
dekorera era lägertröjor.

Packning
Bifogat till mailet hittar ni packlistan igen. Några saker är extra viktiga att komma ihåg:

- Matlåda: Man behöver kunna ta med sin lunch till programaktiviteterna så ni måste
ha med en matlåda som går att stänga och förvara lunchen i.

- Det finns väldigt liten möjlighet att ladda mobiler så om ni vill kunna använda mobilen
(t.ex. för att använda Jamboree22-appen där det bl a finns karta på lägerområdet)
rekommenderar vi att ha med en powerbank.

Resa
Ni som åker kårens buss till lägret behöver vara vid Holken kl. 7.30 på lördagen den 30
juli. Förutom er personliga packning behöver vi även packa en del av den gemensamma
packningen i bussens släp. Vi behöver hjälp från er föräldrar för att packa släpet så
parkera gärna bilen och följ med scouten upp till Holken så att packningen kan gå smidigt!
Bussresan kommer att ta ca. 7 timmar så kom ihåg att ta med er lunch och mellanmål för
resan.

Materialvård
Efter ett roligt läger finns en hel del utrustning att ta hand om. Det behövs en MASSA saker
för att 80 personer skall kunna leva lägerliv tillsammans. Förutom alla tält som skall hängas
på tork och sedan vikas så har vi köksutrustning, verktyg och annat material att ta hand om.

Alla lägerdeltagare har en obligatorisk materialvårdsträff efter lägret.
Dessa datum gäller:



- Söndagen den 7 augusti kl 13.00 - 16.00
- Måndagen den 8 augusti kl 18.30 - 21.00
- Tisdagen den 9 augusti kl 18.30 - 21.00

Anmäl dig på följande länk, så vet vi hur många vi blir, och kan planera arbetet bättre:
https://forms.gle/ZmrWCajTZkgtLwQj7

Kontakt
Om ni behöver komma i kontakt med oss ledare når ni oss på följande nummer:
Marijn van der Sluijs (Kon-Tiki): 0707 52 52 43
Douglas Öster (Kaparna): 0701 70 60 64
Emil Isberg (Katastrof): 0739 30 12 09
Emil Sone (Kängorna):  0725 60 82 87
Eller så når ni alla (fler) ledare på mail på lako@sollentunasodra.se.

Patruller
Ni kommer att dela tält med er patrull. Även för matlagningen och programaktiviteter kommer
vi att utgå från patrullerna, men där kommer det också vara tillfällen där vi gör saker med
flera patruller tillsammans. Eftersom vi alla bor i samma by på lägret kommer det finnas gott
om möjligheter att också umgås med era kompisar som ingår i andra patruller. Kontakta
ledarna om du har tappat bort mailet med patrullindelningen.

Vi ses snart!

Hälsningar,
Jamboree 22 Läko genom Marijn

https://forms.gle/ZmrWCajTZkgtLwQj7

