
 

Salt Västerbotten, Vasagatan 17, 903 29 Umeå, tel 0910-787952   maria.w.persson@efsvasterbotten.se 

Deltagarbrev, skickats till alla scouter 

Välkommen till ”HOPP 2022” 30 juni-3 juli 
 
Nu är sommaren är här! 
Drygt 80 deltagare och ledare är anmälda till lägret. KUL!  
Du är en av dem. 

Lägret börjar  
Torsdag den 30 juni (familjebyn 1 juli) med incheckning mellan 
12.00 - 14.00. 

Resan till lägret samordnar ni i er patrull/grupp. När ni kommer till lägret anmäler ni er kår och får 
veta var ni ska bo, sätter upp era tält, bygger lägerspis mm. 

Årets lägertema är ”HOPP”. Vi, människor och djur, får tillsammans hoppas på en bättre framtid. 
Hur tar vi hand om varandra på bästa sätt? Vi kommer hoppa högt och lågt, kanske slå oss ett 
hopprep och utmanas i att vara hoppfulla. Gud vill ge oss en framtid och ett hopp och vi kommer 
få möta flera personer som på olika sätt berättar om det.  

Avslutningsdagen, söndag 3 juli kl 9.30 är det lägergudstjänst. Där kommer vi bl.a. ha insamling 
till BIAL = Barn i Alla Länder (Salt och EFS missionsprojekt). Efter lunch river vi och packar ihop. Lägret 
slutar kl 14.00 med en kort (10 min) gemensam avslutning och varmkorv. 

Du behöver ha med en del saker: kolla baksidan på det här brevet!  

Det finns ingen elström i Björnkälen så vi kan inte erbjuda mobilladdning. Behöver du mobilen 
så måste du ordna egen laddning. 

 

Tygmärket får du på lägret. Där kan du även få ett Björnkälen-märke. Det kommer att finnas en 
chips/godiskiosk öppen fredag och lördag vid middagstid. Vill du handla där är det bra om du har 
med dig småpengar (10 kr). Råkar du ha glömt nåt hemma som ex. tandborste så går det att 
beställa i matbodan. (Du får det dagen efter) 

Om du har frågor om lägret tar du det med din gruppledare.  
Blir du sjuk och inte kan följa med till lägret ska du också meddela det till din ledare. 

Vi tror att HOPP 2022 blir ett roligt och utmanande läger där du och dina vänner får leva lägerliv 
och möta nya kompisar och Guds skapelse. Lägret arrangeras av saltscout (EFS/Salt Västerbotten 

och Mittnorrland) i samarbete med Sensus studieförbund. 

 
Vi ses på Björnkälen!        

            

 

Maria W Persson 
0910-78 79 52                    

Maria.w.persson@efsvasterbotten.se    Hitta till Björnkälen,Tavelsjö:  

                    Från Umeå: Väg 364 mot Burträsk.  

          3 km efter Mickelsträsk 
                                                    finns en skylt ” Björnkälen 1”. 

     .                     Följ den vägen i 7 km då är ni 
                  framme. 

Från Skellefteå: väg 364 via  

Burträsk och Botsmark mot Umeå 
 En mil efter Botsmark, strax efter    (Sjön heter Furunässjön om ni googlar) 
 Granön, finns skylten och 
 avtagsvägen.  
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Personlig utrustningslista för scoutläger 
 
o ryggsäck eller stor väska (bärbar)  
o varm sovsäck 
o liggunderlag  
o regnkläder (regnbyxa, jacka och stövlar/kängor) 

o jacka (obs! ta en gammal jacka! Vi använder granslanor = kåda!) 
o mössa (för kalla nätter) 
o handskar att jobba i (granarna har kåda) 
o 2 par skor (1 par gymnastikskor) 
o varm tröja 
o 2 par långbyxor (minst ett par tränings/mjukabyxor/) + shorts (kåda!!!) 
o t-shirts eller liknande (gärna en med lång ärm) 
o ev. scoutdräkt, scouttröja och halsduk 
(Placera lägermärket på scoutskjortan, 1-2 cm under axelsöm på höger ärm, eller ex. halsduk. Gamla 
lägermärken flyttas över på lägerbålsfilt, halsduk, jacka eller annat plagg) 

o underkläder och sockar/strumpor + ombyte 
o varm pyjamas 
o toalettartiklar och ev. medicin 
o 1 badhandduk  
o badkläder 
o diskhandduk 
o sittunderlag 
o ev. en lägerbålsfilt 
o myggmedel (ej spray)  
o plåster, näsdukar + solskyddsmedel 
o penna, anteckningsbok  
o påse till smutsiga kläder! 
o ficklampa/pannlampa (mörkt i tält) 
o fickpengar (små valörer) 
o matsäckslåda (ta med lunchmatsäck/eftermiddagsfika för den första lägerdagen!) 

o vatten/fältflaska (typ sirapsflaska) 
o matkåsa + kåsa (för dryck) + matbestick + packpåse + ev. diskhandduk 
o ev. kniv  
o ryggsäck (liten, för dagsaktiviteter) 
o ev fiskeutrustning + MASK! 
o flytväst (bra om du vill paddla kanot eller fiska) 

 
 

 

Märk all utrustning och kläder väl!     Se ex nedan! 
 

(Namn)  (Patrull) 
Karl Scouting  Örnen  
 

(Kår)   (Upptäckar-/familje-/Äventyr-Utmanar-scoutby)  
Lägerbyn                 Upptäckarscoutbyn        
 


