
Scoutläger 2023!

Lägerbrev 1 – för ledare 

Häng med på scoutläger i Småland!

 Äntligen, efter år av pandemi och annat som kommit i vägen, 
är det dags för ett nationellt FA-scoutläger. 

28 juni – 2 juli är scouter, ledare och andra som är scoutlägersugna 
så välkomna till Bäckaby lägergård i Småland. Se fram emot spännande aktiviteter, 

härliga möten med Jesus, riktigt god mat, skojiga vänner och mycket mer! 
Temat för lägret är något som passar särskilt bra just detta år, nämligen ”Psalm- 23”. 

Vi får upptäcka, lära oss och höra mer om vad Psalm 23 egentligen handlar om 
och vad vi kan ta med just år 2023.

 
Programmet kommer vara anpassat för barn från 10 år (upptäckarscouter) och uppåt, 

men yngre barn får följa med om ledare anser att det går bra (minst 7 år). 
Ni bestämmer på eran kår hur ni vill göra. Vi är glada över att även inbjuda er som inte är scouter 

eller har en scoutgrupp på kåren. Samma ”åldersregler” gäller för er, 
men vi skulle rekommendera att inte gå under 10 år om barnen inte är lägervana. 
För er som har Roverscouter är vårt tips att ta med dem som medhjälpare/ledare, 

eftersom de kanske känner sig lite stora för själva programmet. 
Med detta sagt – alla som känner sig redo är välkomna!

 
Ni som åker med på lägret, men som inte har en scoutkår, kommer få ”hänga på” en scoutkår. 

På så vis kan ni få hjälp med matlagning, viss utrustning och annat som ni kanske inte har. 
Vi i planeringsgruppen ska försöka gruppera er så bra vi kan och 

om ni har några önskemål kring detta får ni gärna meddela det i anmälan eller i ett mail. 
Ni som har en scoutkår och åker med på lägret får också gärna meddela 

i anmälan eller i ett mail om ni kan tänka er att få med ett gäng som inte är scouter, 
för att dela med er av era kunskaper och erfarenheter. 

Vi tror att detta kommer få bli ett riktigt värdefullt utbyte för alla!
 


