
Snart är det dags för att åka på scoutläger!  

Upptäckarscouter och Äventyrscouter (Älgen, Björnen, Örnen och Fjällräven) samlas 

onsdag den 25 maj kl 17:45 i Slättenkyrkan för gemensam bilåkning upp till Alnarp. 

Avfärd kl 18.00.  

Spårare samlas fredag den 27 maj kl 13:00 i Slättenkyrkan för att vara ute på 

lägerplats omkring kl 14.00.  

Avslutningen på söndag den 29 maj börjar med en gudstjänst kl 11.00. Det är 

välkommet att komma en stund innan för att hjälpa till att riva lägret gemensamt. 

Sedan fortsätter vi med ”kyrkfika”,utdelning av lägermärken och hej då i kåren. Ta 

med fikakorg till ”kyrkfikat”, vi ordnar fika till scouterna. 

 

Lägerplatsen ligger utanför Skärstad. 

Vägbeskrivning:  

 

Kör förbi Skärstadskyrka och sväng höger i 

fyrvägskorsning mot Svarttorp. Sväng in 

vänster mot Hulan och efter ca 1 km sväng 

höger vid skylt scoutläger. 

 
Under lägret kommer vi få vara med att bidra till återplantering av träd i Kongo-Brazzaville med våra pengar. 

Projektet som vi får vara en del av planerar att återplantera 1 000 000 hektar mark (500 000 fotbollsplaner). Ta 

gärna med pengar för att kunna bidra till detta projekt!  

Lägerkiosken kommer vara öppen någon timme varje dag. Där kan man handla för 5 och 10 kr MYNT, ej 

sedlar.

Packningslista:  

 Scoutskjorta med tillbehör 

 Nya testamentet  

 Sovsäck, liggunderlag och kudde 

 Kläder för alla väder  

 Tröjor 

 T-shirts 

 Byxor (lång- och kortbyxor) 

 Underkläder och strumpor 

 Varma nattkläder (även mössa och 

extra strumpor) 

 Regnjacka, regnbyxor, stövlar 

 Badkläder och handduk 

 Skor 

 Kåsa, tallrik, bestick  

 Ficklampa/pannlampa 

 Hygienartiklar 

 Solskyddsmedel 

 Keps 

Bra att ha med sig är även: 

 Filt att ha på natten 

 Kniv med fodral, om du har 

 Fickpengar till kiosk och insamling.  

 Vattenflaska 

 Anteckningsblock och penna 

 Myggnät 

 Myggmedel 

 Påse för smutstvätt

Mobiltelefonen lämnar vi hemma, ledare har med sig av säkerhetsskäl, så om du 

behöver komma i kontakt med ditt barn. Ring en ledare. 


