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Till alla RKP:are 

Sitter en fin höstdag på jobbet och funderar framåt på Patrullriks 2023 i Mjösjöliden 
30/7-5/8. Vi från Norrbotten vill hälsa alla åldrar välkomna hit för en härlig 
lägervecka.  
Nytt för detta läger är att vi ska ha en pensionärsby, så 4 läger i ett. Familjebyn, 
scoutbyn, tonårsbyn, pensionärsbyn. Vi tror att vi har mycket att ge varandra över 
alla åldrar. Mer info kommer.  

Temat för vårt läger är ”Rotad” utifrån Ef 3:14-21. ”Vi ska stå fasta och vara rotade i 
Kristus” Vår vision med Patrullriks 2023 är: Genom scouting vill vi att barn och 
ungdomar ska lära känna, komma till tro på, och följa Jesus Kristus. Genom arbetet 
med Patrullriks, som har en viktig roll i arbetet med barn och ungdomar, tror vi att 
detta möjliggörs  genom att han Jesus i centrum, gemenskap i tro, bön, och 
efterföljelse, naturen och skapelsens under, vittnesbörd och gemenskap. 
Vi vill med Patrullriks 2023 gå tillbaka till källan, stjärnan och kärnan och har därför 
några ledord: 
Tid: Viktigt att det ska finnas tid under lägret för gemenskap, möte mellan 
generationer, tid att bara vara, och njuta lägerlivet. 
Enkelhet: Det ska vara enkelt att bygga och lägret ska uppmuntra till delaktighet 
och idérikedom för att forma lägret tillsammans. 
Trygghet: Alla som kommer till lägret ska uppleva trygghet i lägrets struktur samt 
mellan människor. Att vi ska värna om varandra, att vi får tycka och tänka olika, 
respektera varandra fullt ut- ande, själ och kropp.  
Rotad: Ef 3:14-21. Stå fasta och var stadigt rotade i honom…genom kyrkan och 
genom Jesus Kristus…i alla släktled i evigheter. 

Och här har du en viktig roll som rkp:are. Din uppgift blir att ordna ett antal personer 
som behövs. Intendent- någon från er region som kan vara behjälplig kring maten, 
och specialkost gällande er region. Kaplan- person som kan ha morgonsamling i er 
region, kanske finnas med på någon dagsaktivitet, kanske hjälpa till på någon 
gudstjänst eller annan samling (om man vill).  
Sedan brukar det vara rkp:arnas uppgift att ordna resa till och från lägret för er 
region. Vi kommer att återkoppla till er med vidare information.  



 
 

Träff för er och kaplaner blir 15-16/10 2022 på Storstrand Öjebyn.  
Finns möjlighet att komma redan 14/10 på kvällen. Boende på Storstrand. Program 
och mer info kommer, men boka av datumen i din almanacka.  

Så här ser lägerveckan ut: 
Sön 30/7 Resa till lägret/uppbyggnad, Invigning 
Mån 31/7 Fortsatt uppbyggnad, aktiviteter 
Tis 1/8 Dagsaktiviteter 
Ons 2/8 Dagsaktiviteter 
Tors 3/8 Dagsaktiviteter 
Fre 4/8 Marknad med insamling till BIAL 
Lör 5/8 Avrustning och avslutning, resa hem. 

Så här kan en dag se ut på lägret: 
07.30 revelj 

Frukost 
09.30 Morgonsamling i regionen 
10.00 Dagsaktivitet 
12.00 Lunch  

Dagsaktivitet 
16.00 Matlagning/Middag 
19.30  Lägerbål 

Kvällsfika 
22.00 Patrullandakt 
22.30  Tapto 

Vi kommer under vecka 40 att uppdatera hemsidan, sedan finns fb, och instagram. 
Sök Patrullriks. 
På hemsidan finns kontaktuppgifter till Läko. Välkomna att höra av er om ni har 
frågor om lägret.  

Så får vi alla hjälpas åt att bära Patrullriks i bön.  
Med vänlig hälsning Läko. 


