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Anton Nilsson

Från: Jamboree21 <jamboree@scouterna.se>
Skickat: den 29 september 2020 17:19
Till: Anton Nilsson
Ämne: Jamboree21 - Lägerbrev 2

 

I lägerbreven samlar vi all information för scoutkårer och distrikt. Läs detta brev i din webbläsare  

  

  

Vi drömmer om nästa sommar, gör du det med? 
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, och att förmedla 

denna känsla till era scouter. 

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

Lägerchefer för Jamboree21  

 

Uppdaterad information om pandemin och Jamboree21  

 

 

 

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 2950:- och för ledare 2700:-. 

Lokala scoutkårer kan sätta en högre eller lägre avgift för sina scouter. 

 

 

 

Snabba frågor från Jamboree21 
Vi vill veta hur scoutkårerna ute i landet tänker inför nästa sommars stora scouthändelse, Jamboree21. 

Vi har sammanställt ett par snabba frågor som vi hoppas att alla kårer hinner svara på. 

Det tar inte mer än en minut att svar på och kommer att vara till stor hjälp för oss i vårt planeringsarbete!  

 

Snabba frågor från Jamboree21  

 

 

Snart kan ni anmäla er! 
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Jamboree21 ska bli Sveriges största event av och för barn och unga som gör världen bättre! För att det 

ska hända behöver vi alla hjälpas åt att peppa våra scouter och grannkårer att följa med till nästa 

sommars stora scouthändelse! Och nu behöver vi inte vänta så länge, för snart öppnar anmälan! 

 

Anmälan för deltagare och funktionärer kommer öppna i slutet av Oktober. Alla kårer anmäler alla sina 

scouter tillsammans och funktionärer har en egen anmälan. Exakt datum kommer släppas i Jamboree21 

sociala kanaler, följ oss gärna genom länken i slutet av brevet. Anmälan kommer ske genom Scoutnet, 

både för direktanslutna kårer/deltagare, samverkansorganisationer och för externa deltagare. Sista 

anmälningsdag för kårer och grupper kommer vara den 31 Januari och för funktionärer kommer sista 

anmälningsdag vara den 30 April. Mer information om hur man anmäler sig kommer ligga på Jamboree21 

hemsida. På hemsidan och i anmälningsformuläret kommer man också kunna hitta anmälningsvillkoren 

för Jamboree21. Vi kommer även publicera en lista med alla frågor som ni i kåren behöver fråga era 

scouter för att underlätta skapandet av egna frågeformulär. 

   

 

 

 

Tillsammans kan scouter göra skillnad och tillsammans kan vi utmana oss själva och världen runt 

oss.  Det tar vi chansen och gör under Jamboree21! Vi vill göra skillnad för såväl scouterna som är på 

plats på lägret som de som är med på kommande läger i Sverige. Vi vill utmana vad som går att 

genomföra under en Jamboree och har satt höga mål som vi vill att alla ska känna sig delaktiga i!  

Våra mål är att Jamboree21... 

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

 gör det hållbart, attraktivt och enkelt att engagera sig i Scouterna, både nu och framåt. 

 blir världens första klimatpositiva jamboree. 

 

 

 

En viktig pusselbit för att vi ska kunna ha en jamboree tillsammans nästa sommar är såklart alla 

funktionärer som behövs. Nu är det mer än 100 personer som är med och planerar nästa års roligaste 

scouthändelse, men vi vill bli fler! Vårt mål är att göra det lätt för alla som vill att bli och vara funktionärer 

innan och under lägret. På Jamboree.se har vi flera roliga uppdrag som går att söka. Känner du någon 

som du tycker borde planera ett Jamboree, scout eller inte, peppa dem och skicka dem vidare till oss! 

 

För den som vill vara funktionär på plats på fältet så tar vi emot er med öppna armar. Funktionärsanmälan 

öppnar i samband med att anmälan för deltagare öppnar i oktober.  
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Transport 
Vårt mål är att bli världens första 

klimatpositiva jamboree! Vi hoppas att alla 

scouter och kårer håller med oss i vårt mål 

och själva vill jobba för mer klimatpositiv 

scouting! 

Transporter till och från jamboreen är en 

stor påverkan på vår miljö. Därför hoppas 

vi att många kårer och distrikt samarbetar 

kring transporter till och från lägret. 

I nästa lägerbrev kommer vi ha med mer 

information om transporter av såväl 

material som deltagare.  

 

 

 

Patrullindelning 
Patrullen kommer att vara en central del i 

scouternas upplevelse på Jamboree21. 

Matlagning, aktiviteter, umgänge och 

mycket mer kommer ske i patrullen. Vi vill 

därför uppmana alla kårer att lägga tid på 

att låta patrullerna som ska finnas under 

Jamboreen arbeta ihop sig under höst och 

vårterminen. Till vårterminen kommer det 

komma ut ett material med extra stöd för 

att ska bra patruller. Redan nu kan ni hitta 

stöd på Leda scouting-sidorna.  

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Alla lägerbrev från Jamboree21 kommer att vara uppdelat i två olika delar.  

1. En första delen riktar sig till Samverkansorganisationer, distrikt och scoutkårer och skickas ut 

precis som detta mejl har gjorts. 

  

2. Den andra delen är en PDF som riktar sig till scouter och deras föräldrar. Pdf:en kommer att gå 

att ladda ner från hemsidan och skriva ut eller skicka ut till kårens scouter. De sista två sidorna i 

varje lägerbrev kommer att vara redigerbar för att kåren ska kunna lägga in sin egen information 
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om det behövs, t.ex om kårens sponsrar deltagande, har bestämda restider eller något annat 

viktigt. 

 

Här hittar du lägerbrev 2 för deltagare  

 

 

I samma länk hittar du det första lägerbrevet från Jamboree21. 

 

Nästa lägerbrev kommer att skickas ut i samband med Demokratijamboreen i November.  

 

 

Facebook
 

 

 

Instagram
 

 

 

Jamboree.se
 

 

    

  

 

Hej alla scouter!  

Vi är så glada för att ni vill komma tillbaka till oss och vår kommun. 

Välkomna till Kristianstad! 

www.kristianstad.se 

  

  

  

 

 

Uppdatera din kontoinformation Avprenumerera på detta nyhetsbrev 

  

 

  

  

 


