Hvitfeldts scoutkårs jamboree
Du är inbjuden till Hvitfeldts scoutkårs jamboree den 21-22 november 2015 på Västerlanda!
Jamboree – stort internationellt scoutläger. Ordet påstås komma från ett nordamerikanskt indianspråk
och byta ungefär ”munter tillställning”.
Jamboreen startar klockan 09.30 på lördagen den 21 november på Västerlanda i Lilla Edet. Du ska ha
packning med dig för att kunna sova inomhus, äta med egna matsaker samt kunna vara utomhus större
delen utav helgen. Jamboreen avslutas klockan 14.00 på söndagen den 22 november.
När du kommer på lördagen ska du ha scoutskjorta på dig (om du har en), kläder så du kan vara
utomhus och bra skor på fötterna.
Packning
Det är viktigt att du är med själv och packar din packning!
•
•
•
•
•
•
•

Ryggsäck som du själv orkar/kan bära.
Sovsäck.
Pyjamas + mjukisdjur.
Matsaker i plast (tallrik, en mugg och bestick) + diskhandduk.
Ficklampa.
Ett ombyte med kläder.
Tandborste, tandkräm och en liten handduk.

Mobiltelefon och annan elektronisk utrustning lämnar du hemma.
Det är ok att ha med sig godis/snacks/läsk för ca 20 kronor om du vill, men observera att det kommer
bjudas på mycket godsaker under helgen också.
Vägbeskrivning
Adressen till Västerlanda är:
Västra Röd 256
463 93 Västerlanda
Lilla Edet
Kostnad och anmälan
Kostnaden för jamboreen ligger på 300 kronor. Pengarna sätts in på kårens PG 4 10 04-3, innan
jamboreehelgen. Skriv scoutens namn som OCR-meddelande.
Anmälan sker genom att skicka ett mail till Lina Wallin (linawallin@hvitfeldt.se) eller
Johannes Varosy (johannes@hvitfeldt.se) senast den 15 november. Mailet ska innehålla:
• Scoutens namn.
• Avdelning (Spårare, Upptäckare, Äventyrare).
• Namn + telefonnummer till närmast anhörig under helgen.
• Allergier/specialkost.
• Om det är något annat som vi ledare bör känna till för att kunna ta hand om scouterna på bästa
sätt under helgen.

Varmt välkomna önskar jamboreecheferna
Lina Wallin
Äventyrarledare
0739-26 96 43
linawallin@hvitfeldt.se

Johannes Varosy
Spårar- och Upptäckarledare
0768-30 18 80
johannes@hvitfeldt.se

