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Storyn 
Allt vi har omkring oss i den fysiska världen, det vi kan känna, se

och ta på, kan delas in i de fyra elementen: 

jord, eld, luft och vatten.

Vår värld behöver skötas och de som gör detta arbete är

elementens olika väsen.

De är jordväsen, eldväsen, luftväsen och vattenväsen.

Var du än befinner dig finns dessa varelser alltid i närheten.

Deras uttryck syns i träd och stenar, deras röster hörs i vindsus

och vågskvalp.

En samverkan mellan oss och naturens väsen är viktig, de har bett

oss om hjälp för att deras element lider. Skogen försvinner,

vattnet är fullt av skräp och väsen lider i det. 

Vi vet om att de finns och nu får vi del av deras kunskap för att ta

hand om vår och deras värld.

När väsen visar sig och vi får uppleva deras värld kan mötet vara

kort och otydligt, men nu har de gått med på att visa sig för oss.

Visa dem stor respekt, vi är inbjudna gäster hos dem...



Skogsrået 
Skogsrået lever i skogen och tar hand om alla som finns i

trädens kronor, under barken, under rötterna, mossa och

varje sten. De stora djuren som vandrar över berg och mull. 

Hon värnar om deras fortlevnad och stoppar gärna jägare

från att komma in i hennes skog. Om det kommer in någon

ondsint i hennes skog, så kanske hen aldrig kommer ut igen. 

Skogsrået kan uppfattas som sur och tvär, men hon är inte

elak. Hennes kärlek för skogen står över allt annat och hon

önskar att hjälpen från människorna inte skulle behövas, men

nu gör den det. 

Håll er väl med henne. Respektera henne, hennes skog och

alla som lever i den. Minsta bagge till största älg står under

hennes beskydd. 

Hon hälsar oss välkomna och vi kommer se henne flera

gånger under lägrets tid.





Jord Eld 

Luft Vatten 

Våra 4 element



Jord / bergatrollet
Väsen som är kopplade till jord är bland annat bergatrollet,

älvor, gårdstomtar och troll. 

Skogsrået är också starkt kopplat till jord, men eftersom hon

har tagit på sig ledarskapet för alla har hon gett bergatrollet

ansvaret för jordväsena. 

Bergatrollet bor långt in i skogen i en grotta och visar sig

helst inte alls. I alla tider har människor sagt att troll är fula,

det gjorde att bergatrollet stannar i sin grotta och går helst

inte ut alls. 

Bergatrollet har en stor kärlek för naturen och allt det vackra

som glimmar.

Lär känna elementet jord: gå ut i naturen, arbeta med jord,

plantera, var med djur, gå barfota utomhus.



Eld / Häxan

Väsen som är kopplade till eld är bland annat häxor,

lindormen, svartalfer och drakar. Häxan är deras ledare.

 Häxan hörde inte från början hit men hon behövde ett

sammanhang hon var välkommen i, och lindormen, svartalfer

och drakarna hälsade häxan riktigt varmt välkommen. 

Häxan bor i sitt hus i utkanten av skogen på toppen av berget,

henne kan vi se ta en flygtur över trädtopparna. 

Lär känna elementet eld: gör eld, se in i en låga och prata om

vad ni ser, vakna till soluppgången och bevittna

solnedgången.



Luft / Storfeen

Väsen som är kopplade till luft är féer, stormandar, sylf och

sylfider. Storfén är deras ledare. 

Luften är fri och finns till för många. I nnan människan

började finnas till i luften var de själva länge, än idag ser inte

luftväsen många människor. 

Vi vet väldigt lite om dem och var de bor. Kanske i ett moln?

 Lär känna elementet luft: sträck ut armarna och omfamna

vinden, öppna alla fönster, bygg en drake, lär dig om

vindkraftverk.



Vatten / Havsfrun
Väsen som är kopplade till vatten är sirener, strandgasten

och havsfrun. Havsfrun är deras ledare och är väldigt mån om

vattnet och alla som bor där. Från stora valar till minsta

plankton. 

Havsfrun lämnar aldrig vattnet och kanske bor hon på en

sten, under en våg eller på havets botten? 

Havsfrun tycker att det är en skam att människor vet så lite

om havets liv, hur kan människor ha lärt sig mer om rymden

än haven? 

Lär känna elementet vatten: Gå ut i regnet, simma, hitta

vatten i naturen, lär dig om vattenkraftverk, tälj en barkbåt,

lek i vattnet.



Skogsrå 23 välkomnar scouter, funktionärer 
och ledare i alla åldrar. 

Vi har program för spårare-äventyrare 
men också några aktiviteter för utmanare, rover

och vuxna. 



REKORD

28 anmälda kårer 

4 olika distrikt
SÖDERTÖRN, BIRKA,

SÖDERMANLAND OCH ÖREBRO

Preliminäranmälan

2088 totalt

1357 personer
långa perioden 

731 personer
korta perioden 



Definitivanmälan för kårer
öppnar 1 mars 

och stänger 31 mars 

Definitivanmälan: www.scoutkansliet.se --> 

Distrikten i Stockholmsregionen --> Södertörns Scoutdistrikt -->

Skogsrå 23 --> Knapp för deltagaranmälan 



Lägerplatsen
HÖRNINGSNÄS,  GRÖDINGE 

KOORDINATER:  
59,07141°  N,  17 ,69093°  Ö





Förläger funktionärer: 
25 – 28 juli

Läger kortvecka 
29 eller 30 juli – 2 augusti

Läger långvecka 29 juli - 5 augusti 

Lägertider

Efterläger funktionärer:
 6 – 7 augusti

Marknadsdag & utryckning
korta perioden 2 augusti



Programdagar måndag - tisdag

Programdagar

Programdagar måndag & tisdag
Samtliga spårarscouter rycker ut onsdag 2 augusti mellan kl.

15:00-16:00 i samband med att besöksdagen tar slut.

Lördag: intryckning Lördag: utryckning

Lördag eller söndag:
intryckning

Programdagar torsdag - fredag



PROGRAM

PROGRAMPASS GENOMFÖRS
HALVDAGAR:
Bara på förmiddagarna ELLER bara på

eftermiddagarna (4 st långa perioden, 

2 programpass korta perioden). 

Uppdatering närmare lägret.

FRIVILLIGT PROGRAM:
Vi erbjuder ett frivilligt program (spontanakiviteter)

utöver programpassen där det är drop in. Vissa

spontanaktiviteter bokas i förväg, till  exempel

radioscouting.

Uppdatering närmare lägret.

GÖR -  SJÄLV -  AKTIVITETER:
Hämta material i  programcentralen och genomför

själva på kåren. Exempel på detta är spel och

kubb.



Kostnad
DELTAGARE (PRISET ÄR EN UPPSKATTNING
OCH KAN KOMMA ATT ÄNDRAS)

PRELIMINÄR KOSTNAD LÅNGA PERIODEN:

2200-2500 kr 

PRELIMINÄR KOSTNAD KORTA PERIODEN:

1100-1300 kr



Kostnad
FUNKTIONÄRER 

750 kr med närvaro under perioden fredag 28/7 klockan

00:00 till – Lördag 5/8 klockan 23:59 (normal lägervecka).

Rabatt vid medverkan på för- och efterläger. 

Funk som ankommer 25/7 och åker hem 7/8 augusti betalar

noll kronor. Detta är en normal funkperiod.



VI BEHÖVER FLER
FUNKTIONÄRER

Funktionärsanmälan: www.scoutkansliet.se --> 

Distrikten i Stockholmsregionen --> Södertörns Scoutdistrikt -->

Skogsrå 23 --> Funktionärsinformation & anmälan 



Funktioner 

LÄKO KOMMUNIKATION EKONOMI

PLATS PROGRAMMAT



Frågestund 



Inkomna frågor i förväg
PROGRAM

1) Vilka sjöaktiviteter planeras?

 Traditionsenligt brukar vi erbjuda kölbåt och optimistjolle. Strandnära programmet: kanoter och kanadensare, SUP och

flottbygge. Vi stävar efter att erbjuda detta på Skogsrå 23. 

2) Hur ser behoven av båtar ut? 

Kontakta Kjelle via kjelle.karlstrom@gmail.com för ett utförligt svar. 

3) Vad behöver kåren ta med/förbereda för programmet?

Penna och papper, keps och vattenflaska, egen flytväst om man har, dagryggsäck, sittunderlag. Program-mässigt behövs

inget. 

4) Finns det tävlingsinslag på lägret (t.ex. bästa by, bästa kårflagga eller liknande)?

Ja traditionsenligt. Men i dagsläget vet vi inte i vilken form och tar med oss det som en fråga att jobba med framöver. 

5) Kommer det att finnas utrymme för kårer, att som familjescouter, besöka lägret någon dag med något litet program? 

Besöksdagen är den dag det finns möjlighet. Under besöksdagen är det fritt för vem som helst att ta del av alla aktiviteter

på lägerområdet. 



Inkomna frågor i förväg
PLATS 

1) Vilka möjligheter till bad finns vid lägret?

 Vi strävar efter att ha badmöjlighet i närområdet (i Östersjön). Målet är att man ska kunna ta ett morgondopp om man vill. 

2) Finns bryggor för båtar? 

Nej. Man kommer inte att kunna ankomma med egen båt till lägerplatsen. 

3) Sjösättningsramp?

Ja, vid sjöprogrammet. Sjöprogrammet kommer inte att vara på samma plats som lägerområdet. Sjöprogrammet planeras

att ligga vid en båtklubb och där finns ramp.

4) Vilka båtar kommer finnas vid lägret?

De båtar som erbjuds är de båtar som kommer att kunna lånas av sjöscoutkårerna. 

5) Får kåren slanor för bybygge på plats? Hur många? 

Ja, vi kommer att beställa tillräckligt många. De har inte tagit slut tidigare. 

6) Hur stora byar kommer det att vara och hur många scouter räknar ni med att det bör vara per by?

Vi planerar byar med ca 100 scouter i varje och modifierar efter behov. Ca 2000 deltagare / 100 scouter i varje by = 20

byar. 



Inkomna frågor i förväg
MAT

1) Vad behöver kåren ta med för utrustning för matlagning? 

 Komplett lägerkök. Matlagning sker med gasol. Ingen ved eller eld till matlagning. Räkna med att det är eldningsförbud.  

 Gasol finns att köpa av lägret. 

 Vi erbjuder 3 flasktyper: PC5, PC10 och 2012 (vilket är en liten stålflaska). 

 PC = gasolflaska i kompositmaterial. Vi hanterar inte större stålflaskor (som bara benämns med P). 

2) Vad behöver kåren ta med för mat? (på jamboreen var det tex varm choklad och kaffe)

Väldigt udda specialkost. Det kommer finnas anpassning för gluten, laktos, veg. Egna kryddor är alltid bra att ta med, lägret

kommer att tillgodose baskryddor som t ex salt, peppar, socker och kanel. Kaffe och varm choklad står lägret också för.

3) Behöver kåren ha någon typ av kylförvaring med sig? 

Ja, kåren får ordna sina egna kylmöjligheter i byn genom t ex kylbox eller frigolitlådor tillsammans med frysklampar.

Förslagsvis kylklampar i uppmärkt påse som man sen byter i våra frysar. 



Fler frågor?

Tack för att du kom 

och lyssnade!


