
Missa inte årets spännande scoutläger på Dammen! 

26 – 29 maj 

2022 
 
 

  



Välkommen till scoutläger på Dammen! 

Scouter och ledare möts till ett läger på Dammen i 

Tvärred. Till Dammen kommer det ungefär 200 

scouter och ledare från Equmenias scoutkårer i 

Blidsberg, Brämhult, Sämsjöborg, Timmele, Tvärred, 

och Ulricehamn samt Ansgars scoutkår från Gällstad. 

På Äntligen, som lägret heter, bor vi i tält och bygger 

upp våra patrullkök där vi lagar mat och har roligt 

ihop. Äntligen skapar vi ett härligt läger tillsammans. 

Vi kommer även hantverka, vandra och umgås med 

Jesus och varandra. 

 

 

 

Lägret börjar torsdag förmiddag den 26 maj. 

Lägret avslutas söndagen den 29:e med hemresa 

omkring kl.13.00.  

Vi bjuder in alla, föräldrar, syskon, och andra 

anhöriga till en avslutande Gudstjänst kl. 11.00  

den 29 maj. Efteråt fikar vi tillsammans (Ta med 

matsäck/fika, lägerdeltagarna kommer få 

hamburgare). 



Lokal information 

Vi åker till lägret i ledarbilar och med hjälp av er föräldrar. 
Ange vid anmälan om du kan köra. Vi hör sedan av oss när 
vi vet om det behövs. Om du inte kan vara med hela tiden 
eller inte vill sova över prata då med oss ledare och ange 
det under övrigt vid anmälan. 

För spårare (åk 1-2) 
Spårarna kommer att vara med på lägret från lördag fm. 

För Upptäckare och äldre (åk 3 →) 
Upptäckarna och äldre kommer att vara med hela lägret. 
 
Information om tider, utrustningslista m.m. kommer 
senare. 

Lägeravgifter  

Spårare: 270 kr - ev. medlemsrabatt 50:-. 
Upptäckare och äldre: 550 kr - ev. medlemsrabatt 100:-. 

Lägeravgiften betalas mot faktura senast 15 maj. Fakturan 
kommer till vid anmälan angiven e-postadress senast 1 
maj. 

Har ni några frågor hör av er till oss ledare. 
Anna 072-32 414 26, Caroline 0730-35 39 76, Håkan 070-
180 04 13, Pernilla 073-83 87 239, Tobbe 070-517 49 65 

Anmäl via https://forms.gle/VjuFaYwphfUSwaDG7 senast 
24/4 efter det tillkommer en efteranmälningsavgift på 50:- 

https://forms.gle/VjuFaYwphfUSwaDG7

