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Nu har vi hållit på att planera Jamboree21 i drygt ett år. Och vilket år. Från sprudlande nytändningsenergi och fysiska 
träffar till systematiskt arbete och digitala träffar. Och nu på senare tid sakteliga och försiktigt tillbaka att börja träffas 
fysiskt igen. Spelförutsättningarna har minst sagt förändrats, men vad som har bestått är våra mål och våra drömmar om 
Jamboree21. Om att få träffa er alla sommaren 2021 på ett fält fyllt av energi, aktivitet, utmaningar, insikter, kärlek och 
gamla och nya scouter. 

Givetvis funderar vi ständigt på hur den pågående pandemin kommer att påverka Jamboree21 nästa sommar. Vi lever i en 
svårförutsägbar värld men utifrån vår bedömning i denna stund är vi fast inriktade på att genomföra lägret nästa år som 
planerat. Säkerligen kommer det fortsatt finnas behov av anpassning och omställning av vissa delar av det vi planerar, 
vilket vi är öppna för och inställda på. Scouterna följer utvecklingen noga och analyserar löpande vilka steg som behöver 
tas i anpassning och omställning för att erbjuda en trygg, säker och utvecklande verksamhet. Våra nationella jamboreer är 
så väldigt värdefulla för känslan, gemenskapen och utvecklingen av vår gemensamma scoutrörelse, vilket gör att vi 
helhjärtat brinner för möjligheten att samlas i Norra Åsum nästa sommar. För att hålla den drömmen vid liv hoppas 
vi att även ni är bredda att tro och satsa tillsammans med oss. 

Håll i, håll ut, så ses vi på Jamboree21!
Elin Jungevi och Martin Björgell

Lägerchefer



ANMÄLAN ÖPPNAR SNART!
Snart öppnar anmälan till nästa sommars häftigaste scoutupplevelse, Jamboree21! Vi vill att du och alla dina kompisar ska följa 
med. Inte bara de som redan är scouter, alla som vill ska kunna följa med på något så roligt som en Jamboree! Vet du några som 
du tycker ska följa med, kanske fotbollsföreningen, ridklubben eller en ungdomsgrupp? Berätta det för dina scoutledare så vi 
kan bjuda mer fler till scoutings äventyrliga värld.

SOCIALA MEDIER
Bästa sättet att hålla koll på vad som händer med Jamboree21, innan och under lägret är att följa lägret på våra sociala kanaler 
du kan hitta oss på Instagram, Facebook och på vår hemsida.
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VI ÄR PATRULL VINTERGATAN! 
Fram till Jamboree21 nästa sommar kommer ni kunna följa våra äventyr genom Jamboreens lägerbrev och 
på sociala medier. Vi ska jobba ihop oss till världens bästa patrull samtidigt som vi förbereder oss för en hel 
veckas läger tillsammans. Håll utkik efter vårt nästa inlägg, haka på oss och förbered er tillsammans med oss. 
Vi ses snart igen!

– Lydia, Tamiya, Alva, Tim, Jam och Atlas.



ALLA SKA MED! 
Vi vill att alla ska kunna vara med på Jamboree21! Därför vill vi ge lite extra tips om att söka pengar och sänka deltagaravgiften 
för de som annars har svårt att vara med på en Jamboree. Det finns många olika möjligheter att samla in pengar till att åka på 
ett arrangemang som Jamboree21. Det viktigaste är att fortsätta söka och leta nya möjligheter. Vi har samlat några alternativ 
här, många möjligheter är lokala och är svårt att ge tips om, fråga din scoutkår om vad de känner till.

Samarbeta i kåren
Ett bra första steg är att prata med alla andra från din kår som ska åka till Jamboreen. Hur kan ni samarbeta för att 
sänka kostnaden för alla som vill följa med? Ni kan sälja kakor, klippa gräsmattor eller något helt annat. Många som 
samarbetar kan samla in mycket pengar.

Sök stipendier
På många platser runt om i landet går det att söka stipendium och bidrag för att delta på olika typer av arrangemang 
och utbyten. Undersök tillsammans med din patrull eller avdelning om ni kan ansöka i er närhet. Ibland kan det finnas 
bidrag att söka från Scoutdistrikt, Lionsklubbar eller andra välgörenhetsgrupper.

Scouternas stödfond
Scouterna har en egen fond för att hjälpa de som behöver det mest! Scouternas stödfond  för friluftsutrustning 
eller för attt delta på olika scoutarrangemang, så som ett jamboree. 
Hur du söker och vilka kriterier som gäller hittar du här: scoutservice.se/utveckla-karen/scouternas-stodfond/



PROGRAMMET PÅ JAMBOREE21
Liksom på förra nationella jamboreen, Jamboree17, kommer dagsaktiviteterna genomföras i åldersuppdelade områden 
och varje åldersgrupp har en egen ”hubb” för häng, spontanaktiviteter, caféer etc. Det schemalagda dagsprogrammet 
kommer på ett kreativt och inspirerande vis belysa hållbarhetstemat ur olika aspekter. Programmet ramas in i ett 
genomgående symboliskt ramverk baserat på drömmen om en hållbar värld. En värld vi definierar och skapar tillsammans.
Även ledare och funktionärer har en egen hubb där umgänge, underhållning och vila blandas med utbildning, 
utbyte och ledarutveckling.

SNABBINFO
VAR: Norra Åsum utanför Kristianstad
NÄR: lördag 31 juli - lördag 7 augusti
VEM: Alla är välkomna och för åldersgrupperna 10-18 år, dvs upptäckare, äventyrare och utmanare, 
finns anpassat dagsprogram.
KOSTNAD: Avgiften för Jamboree21 är för deltagare 2 950kr och för ledare 2 700kr
Lokala scoutkårer kan sätta en högre eller lägre avgift för sina scouter.

VÅRT NYA FÄLT!
Något som är ett helt nytt äventyr för oss alla är att Jamboree21 kommer att genomföras på ett fält där vi aldrig 
tidigare genomfört ett nationellt scoutläger. Det betyder att det finns mycket att göra och förbereda men också många 
nya och spännande möjligheter! Vi tror att området kommer att ge oss en drömlik vistelse och ett underbart läger. 
Det finns plats för lägerbyar, caféer, träddungar med hängmattor, roliga aktiviteter och så mycket mer! 



PRINTA ERA EGNA AFFISCHER! 
På följande sidor kan ni göra era egna affischer och sätta upp. Det är formulär-PDFer som kan kan skriva in egen 
text i, eller så skriver ni ut dem och fyller i med en penna. Skriv bara ut så många som ni behöver!
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