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Forshems scoutkår åker på läger… 
 

Äntligen har vi lite mer information att ge er lägerdeltagare och föräldrar…. 

 

Avresa:  Vi samlas vid Forshems scoutstuga, lördag 5 augusti, kl. 06.00. Karavanen med 

  bilar avgår kl. 06.30 från Forshem.   

  Vi kommer behöva er föräldrar till hjälp med att transportera scouterna och 

  deras personliga packning till Södra torget i Vedum.  

  Kl. 08.00 lämnar vi Vedum. Sparlunds Buss kör oss samt scouter från  

  Lidköping och Vedum ner till lägret i Rinkaby, Kristianstad.  Vi beräknar att 

  anlända ca kl.13.00. 

  Eftersom det blir en tidig morgon och en lång resa behöver varje lägerdeltagare 

  ta med sig en matsäck så att de står sig under hela dagen. Vi passar på att äta 

  vår matsäck när chauffören tar sin rast (packa matsäcken samt dryck i en 

  mindre ryggsäck som kan förvaras inne i bussen). Lättare mat till kvällen  

  kommer vi att få av lägret: Tunnbrödsrulle med korv och potatismos.               

Under lägret…  Bynummer: 24-21. Stadsdel: Botafogo   

  Forshems scoutkår kommer att bo tillsammans med kårerna från Lidköping, 

  Vedum och Halmstad Östra. Så det kommer att vara välbekanta vänner för flera 

  av oss.   

Lägerledningen informerar:  

  Äventyrare: Jamboree17 gör vi tillsammans! Därför ska varje patrull skapa en 

  flagga eller något liknande som vi sedan kan hänga upp i de olika hubbarna. 

  Flaggan kan se ut precis hur som helst men den får gärna ha något som  

  symboliserar det härliga gäng som har gjort den och får gärna ha något som är 

  äventyrarnas färg, orange. 

  Under jamboreen kommer alla äventyrare vara med och bygga upp en stad i 

  miniatyr, vår drömstad Umoja. För att befolka den staden så vill vi att alla 

  äventyrare har med sig en Avatar. En figur som kan representera dig i vår 

  miniatyrstad. Det kan vara en liten träfigur, bil, cykel eller båt. En träbil bör vara 

  ca 10 centimeter lång och 4 centimeter bred för att passa in skalenligt. Måla och 

  gör din avatar personlig. Avataren ska kunna källsorteras som brännbart. Väl 

  framme kommer ni under veckan få vara med och bygga upp staden och sedan 

  placera er avatar där. När allt är färdigbyggt kommer vi ha en miniatyrstad som 

  befolkas av 2650 avatarer som representerar samtliga äventyrare på  

  jamboreen. 



 

  Kontantlösa betalningar: 

  På jamboreen kommer du kunna besöka vår jamboreebutik, vi kommer även ha 

  många bistros, caféer och kiosker när du vill köpa något att äta/fika. Vi  

  rekommenderar att du använder sig av betalkort eller Swish under jamboreen, 

  det gör det enklare, smidigare och säkrare för dig och jamboreen. 

  Du godkänner köpet med pinkod, vid mindre belopp slår du ingen kod alls. Med 

  Swish kan du betala på alla köpställen på lägret, men också till en annan  

  lägerdeltagare om ni köper något av varandra, till exempel ett märke (förutsatt 

  att mottagaren också har Swish). 

  Betalar du med bankkort eller Swish har du alltid koll på vad du handlat via din 

  mobilbank. Som förälder behöver du inte skicka med alla pengar från början 

  utan kan enkelt fylla på barnets bankkonto under jamboreen. 

  Tappade kontanter innebär för det mesta att de är borta för alltid - ett tappat 

  kort spärrar du och pengarna finns kvar. Kontanter är stöldbegärligt - tillfället 

  kan göra tjuven. Köpställen som hanterar kontanter utsätter sig i större  

  utsträckning för rån.  

  Hör med din bank hur du kan ansöka om betalkort och Swish, samt hur gammal 

  du måste vara. 

 

  Skicka post och kom på besök till jamboreen: 

  Vill någon du känner skicka ett vykort till dig, eller kanske vill de komma och 

  besöka oss? Kul! Vi kommer vara på Rinkabyfältet utanför Kristianstad i Skåne. 

  Kör man bil dit tar man sig ut på väg 118 mot Åhus och svänger av i samhället 

  Rinkaby, koordinaterna är 55.9841758, 14.2730516,16. Det går även  

  jamboreebussar direkt ut till fältet från Kristianstad. 

  Postadressen till Forshems scoutkår på Jamboree17 är:  

  24-21/Forshems Scoutkår    

  Adressatens för- och efternamn   

  Jamboree Scoutläger                                                      

  291 76 Rinkaby                              

Hemresa:  Vi har lämnat in önskemål till lägerledningen om att få resa hem kl. 10.00. De 

  ska göra en turlista och vi får se om vårt önskemål går att uppfylla. Om det blir 

  som vi planerat så beräknas vi anlända till Vedum på lördag 12 augusti kl. 15.00. 

Lägerapp Jamboree17 har en egen app som man kan ladda hem från t.ex. appstore. Där 

  hittar ni bl.a. en karta över lägerområdet, dagarnas olika program och matsedel. 

  Där kan man även läsa annan ”bra att ha”- information om lägret. 

  

Med vänlig hälsning, ledarna i Forshems Scoutkår 


