
INBJUDAN JAMBOREE21 
Nästa år är det dags igen! Då arrangerar Scouterna Jamboree21 
i Norra Åsum i Skåne. Den 31 juli – 7 augusti skapar vi tillsammans en 
värld av äventyr och kompisar. En hållbar värld, där tusentals barn och 
unga får förverkliga sina drömmar. På Jamboree21 välkomnar vi alla 
in i scoutings underbara gemenskap - både de som är scouter sedan tidigare 
och de där jamboreen blir den första scoutupplevelsen. 

VAD ÄR EN JAMBOREE? 
En jamboree är ett nationellt läger där vi samlar hela den svenska scoutrörelsen och internationella 
gäster, för att tillsammans utveckla oss själva, varandra och världen. Att delta i en jamboree är en 
omvälvande och oöverträffad upplevelse. Att i verkligheten få träda in i det gränsöverskridande 
samhället, där konflikter är lämnade hemma och nya vänskapsband kan knytas tvärs över alla gränser 
är ett äventyr och en upplevelse som kanske inte erbjuds i något annat sammanhang. Scouternas 
nationella jamboree genomförs vart fjärde år, och arrangeras nästa gång sommaren 2021. 

TEMA FÖR JAMBOREE21 
Temat för Jamboree21 är hållbarhet och vi arbetar med det genom FN:s Globala mål för hållbar 
utveckling. Jamboreen blir en spännande resa där deltagarna får utforska hur de kan vara med 
och göra världen bättre. Hållbarhet är ett genomgående tema i allt vi gör och tillsammans strävar 
vi efter att genomföra världens första klimatpositiva jamboree. 

Jamboree21 blir sommaren 2021 Sveriges största event 
av och för unga som vill göra världen bättre. 

KORTFAKTA OM JAMBOREE21 

När:          31 juli – 7 augusti 2021 

Var:             Norra Åsum utanför Kristianstad, Skåne. Det är första gången Scouternas nationella 
jamboree arrangeras i Norra Åsum, och lägerplatsen erbjuder en härlig variation av 
öppna fält, skog, natur och närhet till badstränder i Åhus. 



Deltagare:      Alla är välkomna! För deltagare mellan 10–18 år finns dagsprogram och spontan-
aktiviteter i åldersindelade hubbar. För vuxna finns det en mängd aktiviteter, 
utbildningar samt program för personlig utveckling i rollen som ledare. 
Hur deltagandet kommer se ut kring ex. kortvecka, dagsbesök, familjescouting 
och spårarscouter är inte färdigt. Vi ber att få återkomma om detta.

Avgift:             Deltagare betalar 2950 kr och ledare 2700 kr. Kostnader för resa till och från 
lägret samt eventuella fickpengar tillkommer. I avgiften ingår alla aktiviteter, mat 
och upplevelser utöver det vanliga. 
Grundpriset för funktionärer är 1500 kr men med möjlighet att sänka avgiften 
till 1000 kr eller 500 kr genom att delta på för- eller efterlägret eller både och. 

Funktionär:   För vuxna scouter som inte deltar som ledare för en grupp finns massor av funk-
tionärsuppdrag som är korta eller långa. Som funktionärer deltar i du i en pa-
trull och kommer erbjudas ett varierat program och uppdrag, om du inte är har 
särskild specialistroll. Anmälan sker fristående från anmälan för deltagare och 
grupper. 

Anmälan:        Kommer att ske via Scoutnet och öppnar under oktober 2020. Sista anmälnings-
datum för deltagare och grupper (scoutkårer, församlingar, föreningar) stänger 
31 januari 2021. Funktionärer kan fortsätta anmäla sig fram till 30 april 2021.  

Tillsammans med det här brevet får ni två affischer att sätta upp i er lokal och ett gäng vykort att 
sprida. Börja redan nu att peppa scouter och ledare inför nästa sommars äventyr. 
I början av hösten 2020 kommer vi skicka ut mer information digitalt om anmälan, lägrets program, 
möjligheter till förberedelser och annan praktisk information. 
Så länge hittar ni tillgänglig information och inspiration här: 

Hemsida:   www.jamboree.se  

Mejl:    jamboree@scouterna.se 

Instagram:   @jamboree_se 

Facebook:   Jamboree21

UNGA SOM GÖR VÄRLDEN BÄTTRE

Jamboree21 genomförs med stöd av:


