
Lägerbrev 
Camp in camp, Hjörnered 

En del av World Scout Jamboree 2011 

Vi ledare ska med     

på lägret: 

 

Anna Ekman                   

0510-54 31 62                 

0702-37 02 65 

 

Christina Thörn              

0510-54 07 65                

0706-86 41 81  

 

Robert Svensson             

0501-441 95                   

0702-10 87 25   

 

Helena Andersson          

0510-54 03 79                

0733-66 77 08 

 

Urban Wänerskär           

0510-54 03 79                

0737-04 60 04 

 

Åselie Skoog                  

0501-441 41                   

0707-60 39 66 

 

Mikael Skoog                  

0501-441 41                        

0730-59 76 17 

 

Mats Gustafsson             

0501-404 56                   

0736-63 75 76 

 

Rikard Thorstensson        

0501-421 61                   

0706-80 57 31 

 

Monica Johansson          

0501-421 61                    

0705-33 66 73 

2011-05-14 

Hej!  

Nu närmar sig sommarens läger med stormsteg.   

Ja, det känns både spännande, häftigt och lite pirrigt att få vara med om  

världens största scoutläger, någonsin!!! 

För att vi ska få det så trevligt och roligt som möjligt så planerar lägerledningen för fullt…. 

och här kommer lite information ifrån oss ledare i Forshem: 

 

2011-07-28 Torsdag Avresa till Camp in camp:    

   Samling kl.07.30, vid Scoutlokalen i Forshem. Lundsbrunns  

   Buss kör oss ner till Hallands Scoutdistrikts lägergård i Hjörnered, 

   utanför Laholm. Bussen stannar till under resan så att du kan få äta din 

   egna medhavda matsäck. 

 

2011-08-06 Lördag Hemresa ifrån Camp in Camp:    

   Bussen lämnar Hjörnered kl. 13.00 och vi beräknar att vara tillbaka i 

   Forshem kl. 17.30 ca. 

 

Kostnaden:   1200 kr (lägeravgift + resa). Pengarna ska finns på Forshems Scoutkårs 

   plusgirokonto: 46 99 26 - 0, senast 2011-05-27. (Glöm inte att ange 

   vem/vilka betalningen gäller för!) 

 

Telefon:   Mobiltelefoner/mp3 och annan elektronik är ömtålig, stöldbegärlig och 

   kan lätt trilla i diskbaljan! Därför vill vi inte att scouterna tar med sig 

   egna grejer! Vill man kunna få kontakt med sina föräldrar/barn under 

   lägrets gång går det fint att göra det via ledarnas telefoner (se kontakt

   listan). 

 

Packning:  På ”forshemscout.se” hittar du en fiffig utrustningslista. Du fyller i 

   om du är tjej/kille, din ålder, antal lägerdagar och vilken årstid det är, så 

   fixar datorn listan åt dig. Du, packa din väska själv! Det är nämligen 

   lättare att hålla ordning på sin packning om man vet vad man har med 

   sig och var sakerna är. Namna dina grejer!!!                                    

   OBS! Packa helst i bag/väska (ej ryggsäck) för bussen har begränsat 

   med bagageutrymme. Ta däremot gärna med en liten ryggsäck 

   (t.ex. en skolväska) som handbagage - smidigt att ha vid dagsutflykter. 

 

Godis:   Vi har inget godisförbud. Men se till att du kan försluta påsen noga så 

   att det inte blir invasion av myror i tälten.   

 

 

Hjärtliga scouthälsningar,  

Helena Andersson, ledare för upptäckarscouterna i Forshem 


