Över 1 000 scouter lever på hoppet i
kalmarskogarna
Under veckan 30 juli-5 augusti samlas 1 300 personer till scoutlägret Patrullriks i Mossebo, två mil
väster om Kalmar. Scouter och andra barn och ungdomar lever lägerliv, ger sig ut på äventyr och
möter gäster som Sebastian Stakset. Temat för lägret är Hopp – och målet att Patrullriks ska bli ett
läger som ger just hopp och uppmuntran till barn och ungdomar.
Det finns minst 40 miljoner scouter världen över. Mer än tusen av dessa kommer att befinna sig på
familjen Jakobssons släktgård i den lilla småländska byn Mossebo, två mil väster om Kalmar, under
veckan 30 juli-5 augusti. Då är det dags för Patrullriks, ett rikstäckande scoutläger som arrangeras för
artonde gången.
– Temat för Patrullriks är det lilla, men oerhört viktiga och starka, ordet HOPP. Vi vill skapa ett läger
som ger hopp och uppmuntran till barn och ungdomar idag, som bygger en hoppfull gemenskap
mellan människor och som visar på Jesus som världens hopp, säger Anna Åman som är lägerchef.
Patrullriks är indelat i tre delar – det stora scoutlägret för åldrarna 10-14 år, ungdomsfestivalen Jump
för de som är 15 år eller äldre, samt Familjebyn för familjer, gamla och unga. Varje del-läger har ett
eget program och en egen profil, samtidigt som vissa aktiviteter är gemensamma. Tillsammans
skapar detta ett unikt läger där alla åldrar möts med ett gemensamt hopp om framtiden.
Många timmar har lagts ner på att förbereda lägret. Bland annat har en höghöjdsbana byggts, slanor
har huggits och mat har förberetts. Matplatser, spisar och annat byggs av scouterna på plats, men
den nyfikne har redan kunnat besöka lägret eftersom ett gäng entusiaster skapat en kopia av det i
Minecraft.
Lägerdeltagarna kommer från hela Sverige och förutom scouterna och deras ledare finns det en stor
organisation bakom lägret, med allt från musiker och sjukvårdare till bullbagare och dasstömmare.
Arrangörer är Salt (barn & unga i EFS) och EFS i Sydöst-Sverige, i samarbete med studieförbundet
Sensus och Kalmar kommun. Salt är en självständig barn- och ungdomsorganisation inom Svenska
kyrkan.

Detta händer under veckan

Det händer något hela tiden i varje del-läger. Några exempel:
• Söndag kl 19.30 och fredag kl 20 är det gemensamt lägerbål för hela lägret
• Tisdag-torsdag kl 10.30-15.30 alternerar scouterna mellan tre aktiviteter – hantverksdag,
samarbetsövningar och resa till Öland för bad och kunskap om sjöräddning, första hjälpen
och naturvård
• Tisdag kl 20 möte och sedan konsert med bl a Sebastian Stakset
• Fredag kl 13-16 är det marknad, då scouterna med stor uppfinningsrikedom ordnar
aktiviteter för att samla in pengar till EFS projekt Barn i alla länder

Välkommen att besöka Patrullriks!
För mer information, och för att ordna ett besök, kontakta
•
•
•

Carina Karlund, informationsansvarig, 070-608 94 30
Anna Åman, lägerchef, 073-029 07 73
Se även lägrets webbplats, www.patrullriks.nu
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Scouter finns det i Sverige
kronor samlades in till Barn i alla länder under marknaden på förra Patrullriks.
kvadratmeter mark används i Mossebo för årets läger
slanor har huggits för att användas till att bygga lägret
personer är anmälda som deltagare på Patrullriks
personer kommer att hjälpa till som funktionärer på Patrullriks
kubikmeter ved ligger och väntar på att användas för matlagning och värme
bajamajor kommer att finnas på plats på lägerområdet
gånger har Patrullriks arrangerats sedan starten 1964

