
Vad kul att just Du anmält dig 
till årets scoutläger 

På spåret 2018 
18 – 20 juni 
 

Du är en av drygt 300 som kommer vara med på lägret och det kommer bli ett 

riktigt höjdarläger där alla vi ledare lovar att det mesta går som tåget. 

Packlista:

 Scouthalsduk 

 Ryggsäck eller väska 

 Underkläder 

 T-shirts 

 Tröja 

 Byxor 

 Tjock varm tröja 

 Strumpor 

 Raggsockor 

 Vindtät jacka 

 Gymnastikskor 

 Stövlar eller kängor 

 Shorts 

 Badkläder & Badlakan 

 Nattkläder (t.ex. underställ) 

 Nattmössa 

 Plåster 

 Solskyddsmedel 

 Pengar till insamling 

 Regnkläder (byxor och jacka) 

 Toalettsaker & Handduk 

 Sovsäck (ej sovtäcke) 

 Liggunderlag 

 Kåsa 

 Tallrik 

 Bestick 

 Myggmedel 

 Anteckningsblock och penna 

 Ficklampa 

 Ev. personlig medicin 

 Kniv  (om du får)

 

 

Mobiltelefoner 

Du behöver inte ha med dig mobiltelefon. Det kommer inte erbjudas laddningsmöjlighet och om du måste 

ringa så har din ledare tillgång till telefon du får låna. Vill du som förälder komma i kontakt med ditt barn så 

ring din lokala ledare. Telefonnumret hittar ni längre ner under "Lokal Kårinformation." 

På grund av allvarligare form av nötallergi får ingen ta med någon form av nötter och mandlar till 

lägret. 

Hitta till Mosshemmet 

Från väg 32 Eksjö – Ekenässjön: ta av mot Prostorp. Efter cirka 2 km tar du av åt höger vid skylten Mosshem-

met/Mosshemsvägen. Du är framme efter 800 meter.  

Från väg 128: Ta avfart mot Prostorp, norr om Stensjön. Efter cirka 6,5 kilometer tar du av åt vänster vid skylten 

Mossehemmet/Mosshemsvägen. Du är framme efter cirka 800 meter. 

Avslutning 

Onsdag 20 juni, kl. 11.00, avslutas lägret med en gemensam gudstjänst. Efter avslutningen packar vi ihop det 

sista, delar ut lägermärken och ger en sista kram till de nya vännerna. Sedan är det hemfärd. 

Lägerchef i år är Lillian Andersson 0705-762648. 

Lokal kårinformation 

Vi samlas måndagen den 18 juni, kl 16.00 vid Missionskyrkan för gemensam avfärd.  

Vill dina föräldrar komma i kontakt med oss under veckan kan ni ringa:  

Johan Gunnar 070 286 30 48 

 


