
Lägerhistorik 

2015  LIV@ 

Lysestrands lägerplats, utanför Lysekil, invaderades av nästan 4  000 scouter 

under sju dagar. Av dessa var 50 scouter från Stora Levene.  

Scoutlägret Liv@2015 var ett samarrangemang för  alla scouter i västra Sverige.  

VÄRLDSCOUTJAMBOREE I JAPAN 

Lägret samlade 35 000 scouter från 161 länder. Från Sverige kom 2 000 scouter, 

varav Karin Lewenstedt var enda scout från Stora Levene. 

 

2014  NORPOREEN 

14 av kårens spårar- och upptäckarscouter var med på Västra scoutdistriktets 

Norporeeläger i Alingsås. Bland annat innehöll programmet en heldag på 

Liseberg. 

STORVALLEN  

26 äventyrarscouter och fem ledare åkte till förbundets fjällanläggning 

Storvallen. Patrullerna bodde i var sin stuga med självhushåll. Vilket betydde 

fixande av matsedel, inköp och tillagning. På dagarna gjordes vandringar och de 

ljusa kvällarna ägnades åt patrulledda aktiviteter. Åreskutans topp, hängbron vid 

Handöl, Ristafallet, Brudslöjan vid gränsen till Norge var några av platserna som 

besöktes. Ledare var Sibban Andersson, Susanne Andersson, Anneli Fredriksson, 

Anders Lundström och föräldern Lars Andersson. 

 

2013  NYBYGGARNA 27 spårar- och upptäckarscouter med ledare deltog i 

Västra scoutdistriktets läger på Apelhults kurs- och lägergård. 

TEATIME 

23 äventyrarscouter, utmanare och ledare från kåren deltog i distriktets resa som 

gick genom Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och 

England. Under resan besöktes Harry Potter Studio, Gilwell Park, Thorpe Park, 

Blackpool Pleasure Beach, Peak District, Alton Towers och London city. 

KONFIRMATIONSLÄGER  

Äventyrarscouten Karin Lewenstedt deltog I ett tre  veckor långt 

konfirmationsläger på förbundets anläggning Scout Camp Ransberg.  

EXPLORER BELT  

Malin Elfversson och Efraim Pettersson gick Explorer Belt i Benelux -länderna. 

För att få Explorer Belt bältet gäller det att tillsammans med en parkamrat 

vandra 160 kilometer och lösa en massa kluriga uppgifter under tio dagar.  

 

2012 HIGH CHAPARRAL Vilda västern äventyr. 

BEAVER CREEK Förbundsläger på NSF´s fina anläggning Camp Ransberg.  

Deltog med spårare, utmanare och äventyrare.  

WILDSCOUTLÄGER på hemmaplan som terminsstart på hösten.  

EXPLORER BELT - RUMÄNIEN Erik H Ekholm genomförde tillsammans 

med en parkamrat den 160 km långa vandringen från en okänd plats till e tt 

angivet mål under tio dagar. 

 

2011  LÅDBILSBYGGARLÄGER vid Scoutgården. Tre fulltecknade veckor.  

VÄRLDSCOUTJAMBOREEN i Kristianstad med rekorddeltagandet av 40 080 

scouter. Tretton utmanare och äventyrare från kåren deltog.  

 



CAMP-IN-CAMP i Skåne 23 Levenescouter.  

Lägret tog emot 300 scouter från 25 olika länder under tre dygn som 

huvudsakligen var på Världsscoutjamboreen. 

Camp-In-Camp deltagarna fick under en dag besöka det stora lägret. Häftigt.  

NORPOREE Ett helgläger i Ljungskile.  

STORVALLEN Ledare och scoutföräldrar firade kårens 80-årsjubileum. 

 

2010 EXPEDITION SVERIGE Äventyrarna på resa genom Sverige under fyra 

dagar då de besökte olika scoutkårer. Samtidigt kom andra äventyrare till Levene 

och kollade hur vi hade det här. Lägret avslutades på Ransberg där al la deltagare 

fick träffa varandra och byta upplevelser.  

SUMMERCAMP 2.5 Läger på Ransberg som Upptäckarna och Äventyrarna 

deltog i. Under veckan bjöds det på många olika akt iviteter trots regnet som ofta 

vräkte ner. 

 

2009 I SVEA RIKE Totalt 260 spårar- och upptäckarscouter, varav 41 från Stora 

Levene möttes på ett tredagars Medeltidsläger i Axvall. Besök gjordes också på 

Skara Sommarland. 

AIRTIME I slutet av sommaren reste tre bussar 450 mil med 154 st scouter, 

varav 25 st från Stora Levene runt i Europa. 

Upplevelser på Europas nöjesplatser samt besök på Kandersteg International 

Scout Center, Strasbourg, Paris med Disneyland och Heidepark med världens 

högsta berg-och- dalbana byggd i trä samt Europapark där den högsta banan i 

stål finns var vad som stod på programmet. 

 

2008 SUMMER CAMP Lägret var ett samarrangemang mellan NSF, UNF och 

Active (en nykterhetsorganisation för ungdomar i Europa). 51 av de totalt 1200 

deltagarna kom från Stora Levene. I levenebyn återfanns också familjen 

Zimmermann från Norge med mamma Maria Samuelsson född i Stora Levene 

och scout i många år. 

 

2007 Jiingijamboree 20000 deltagare på 100-års jubileumet i Skåne.  

Join in jiingi Miniorscouter på läger på Billingegården.  

 

2006 Kander Tour 2006 Patrullscouterna på resa i Europa tillsammans med 

Utbys patrullscouter. 

 

2005 Jotunheimen Några av ledarna med respektive var på en långhelg i norska 

Jotunheimen 

I Arns fotspår 150 av distriktets minior- och juniorscouter på läger på 

Metsakodu. 

 

Fri:05 Ett läger i Norge med 8200 scouter varav 17 var från levene 

 

2004 NORPOREE på Axevalla hed och en heldag på Sommarland. 200 deltog 

varav 20 från Levene. 

EUROPEAN COASTER TOUR 140 scouter från NORP på en resa till sex 

stycken nöjesparker i Europa. 

FOREST ADVENTURE 100 scouter på distriktsläger på Billingen. Ett av de 

regnigaste på många år. 



 

2003 FESTIVAL Förbundsläger på Ransberg där vi deltog med alla avdelningar.  

STORVALLEN 2003 Ledarna tog en rekreationsresa till våra fjällstugor för att 

se höstfärgerna i fjällen. 

 

2002 ROBISON NORPs patrullscouter levde Robinsonliv med tävlingar under 

en vecka på en ö utanför Vöxjö. 

HARRY POTTERLÄGER för minior- och juniorscouter i kåren. En helg 

utanför Vårgårda vid Kvinnestadsjön. 

 

2001 SCOUT 2001 Läger i Skåne för alla de fem förbunden. 26500 scouter 

deltog varav 17 st var från Levene. 

NORPOREE NORP-distriktens läger för de som inte tänkt åka på Scout2001. 

(men även för de som ska åka på Scout2001).  

 

2000 2000KNOP NORP-distriktens läger för minior-, junior- och patrullscouter. 

Under lägret genomfördes även kursen Lägerlyktan. 

 

1999 SUNRISE CITY, Metsakodu. Distriktets arrangemang efter insamlingen 

till flyktingbarn på Balkanhalvön. 

 

1998 KULING Minior- och juniorscoutläger i Vårgårda.  

Sjöbris. Förbundsläger för patrull- och seniorscouter på Vässarö.  

Österikiska scouter gästade Stora Levene. 

Islandsresa. Ledararrangemang i kåren då ledarna besökte Island.  

 

1997 KLUTAKULLEN -97 NORP-läger för minior-, junior- och patrullscouter 

utanför Borås. 

SKOTTLAND Seniorscouterna gjorde en resa till Skottlands Högländer.  

 

1996 VATTENFESTIVAL Kårens egen vattenfestival vid badsjön i Stora 

Levene. 

DALSLANDS KANAL Seniorscouterna paddlade Dalslands kanal under en 

sommarhelg. 

PATRULLÄVENTYR Patrullscouterna deltog i förbundets patrulläventyr Skog-

cykel- och Kombivecka. 

 

1995 STORÄVENTYR Kårens ledare på äventyr utanför Lesjöfors.  

Tabard. Minior och juniorscoutläger tillsammans med Utby scoutkår om 

medeltiden. 

HÄROLD Förbundsläger om medeltiden för patrull- och seniorscouter på 

Ransberg. Irländska flickscouter gästade Stora Levene efter lägret. 

AXET -95 Distriktsläger för alla förbund på Axvalla hed där juniorscouterna 

deltog. 

VM I FRIIDROTT Seniorscouter och ledare från kåren deltog som funktionärer 

under friidrotts-VM i Göteborg. 

 

1994 RESUT Patrullscouterna tillbringade en vecka uppe i Storlien. 

 



1993 PIRATLÄGER Kårläger för minior-, junior- och patrullscouter utanför 

Vårgårda. 

 

1992 GRÄNSÖ -92 Förbundsläger på Gränsö utanför Västervik för 

patrullscouter. 

VILDMARK Distriktsläger på Metsakodu för minior- och juniorscouter. 

 

1991 SALTSTÄNK Göteborgs distrikt bjöd in till ett läger på Orust.  

Stockholm Venture. Förbundsgemensamt arrangemang på Gärdet i Stockholm 

med 6000 scouter. 

DJUNGELLÄGRET Distriktsläger för miniorscouter på Billingegården.  

 

1990 FLAX Distriktsläger på Billingegården för minior- och juniorscouter. 

Sommarupplevelse. Distriktsarrangemang som patrullscouterna deltog i.  

Lakavattnet. Förbundsläger för seniorscouter.  

 

1989 LINDBERGALÄGRET Distriktsläger för minior-, junior- och 

patrullscouter på Lindberga i Tiveden.  

SKAUGUM -89 Seniorscouterna deltog i ett norskt storläger med 19000 

deltagare utanför Oslo. 

 

1988 RANSBERG -88. Förbundsläger för patrull- och seniorscouter.  

 

1987 VECKOSLUTSLÄGER i Råda FÖR minior-, junior- och patrullscouter. 

Skövde scoutkår deltog även. 

Grekland Seniorscoutlaget åkte till Grekland och träffade bl. a. de grekiska 

scouter som deltog i Tived -85. 

 

1986 INDIANLÄGER Minior- och juniorscouter var på läger utanför 

Lundsbrunn tillsammans med scouter från Skövde, Axvall och Lundsbrunn.  

Sommarupplevelsen. Distriktsarrangemang för patrullscouter.  

 

1985 TIVED -85 Förbundsläger för patrull- och seniorscouter på Ösjönäs i 

Tiveden. Grekiska scouter gästade Stora Levene efter lägret. 

ÖSTBOVIK -85 Minior- och juniorscoutläger utanför Alingsås. Tema: Förr i 

tiden. 

 

1984 METZAKODU -84 Distriktsläger för junior- och patrullscouter. 

Miniorscoutläger tillsammans med Skövdes scouter i Baggatorp.  

 

1983 ÖSTBOVIKSLÄGRET Kårläger tillsammans med Axvalls scouter i 

Östbovik vid Mjörn. 

OTTSJÖLÄGRET Förbundsläger för seniorscouter vid Ottsjö i Jämtland. 

 

1982 Kårläger i Hasslerör. 

 

1981 ASALÄGRET Förbundsläger för patrull- och seniorscouter i Småland. 

Efter lägret följde ett antal Färöscouter med till Levene för Home Hospitality. 

 



1980 PÅSKLÄGER Distriktsarrangemag för patrullscouter på Ransberg under 

påskveckan. 

Kanothajk. Seniorscouter och ledare paddlade Dalslands kanal.  

 

1979 DALAJAMB Internationellt jamboree i Dalarna där patrullscouterna 

deltog. 

 

1998 MINILÄGER Minior- och juniorscoutläger vid Gläntan utanför Lidköping.  

Hjovene -78 Kårläger tillsammans med Hjo scoutkår på Missveden utanför Hjo.  

 

VÄNTASS -78 Förbundsläger för seniorscouter i Tiveden.  

MINILÄGER i Levene för kårens alla avdelningar.  

 

1977 PAJUMI -77 Kårläger på Gullhagen i Hasslerör.  

 

1976 KAMRAT -76 Kårläger tillsammans med Axvall på Billingegården.  

 

1975 MISSVEDEN -75 Distriktsläger på Missveden utanför Hjo.  

 

1974 NATTA -74 Niotimmars Nattäventyr som har gått till historien för 

seniorscouter och ledare. 

HÄLLNÄSLÄGRET Kårläger vid Hällnäs udde, Anten.  

 

1973 SOMMARLÄGER Kårläger på Billingegården. 

 

1972 SCOUTLÄGER -72 Kårläger vid Parkudden, Rackeby. 

 

1971 SOMMARLÄGER -71 Kårläger vid Parkudden, Rackeby. 

 

1970 — 

 

1969 — 

 

1968 KÅRLÄGER på Margeretebergs egendom, Vänersnäs.  

 

1967 KÅRLÄGER på Margeretebergs egendom, Vänersnäs. 

 

1966 KÅRLÄGER på Margeretebergs egendom, Vänersnäs. 

 

 

 

 


