Lägerbrev 1
Välkommen till scoutlägret Scoutiwood!
Vad kul att ni vill hänga med på sommarens stora äventyr.
Anmälningsläget
Nu har anmälningstiden gått ut och vi har fått in många anmälda deltagare. Även
funktionärsanmälningarna har börjat strömma in, men det är fortfarande inte för sent att anmäla sig
som funktionär. Vi vill ha många härliga ledare som vill vara med och skapa ett fantastiskt läger.
Förberedelsemöte för kåren
Kårer som ska åka på lägret i sommar har fått en förberedande aktivitet – en filmskola. Flera filmer
ligger på www.scoutiwood.se som hjälper kårerna förbereda sig. Glöm inte att skicka in era filmer!
Funktionär
Utan funktionärer – inget läger! Det är fortfarande inte för sent att ansöka som funktionär. I ansökan
anges om man vill arbeta med program, plats eller intendentur. För att få mer information och göra
en ansökan, gå in på funkisfliken på hemsidan.
Program
Programmet på lägret kommer ge deltagarna hela Hollywooduniversumet med en scouttwist, med
allt från filmkaraktärer och envisa regissörer och galna gameshows och stora lockiga frillor.
Förmiddagarna kommer bestå av färdiga aktiviteter medan eftermiddagarna är fria att lägga upp som
man vill med ett stort antal drop-in-aktiviteter som kommer passa både den pysslige och den
äventyrslystne.
Vi bjuder även in er att komma med bakom kulisserna och lära er vad som händer bakom filmerna.
Hur kan den där superkända skådespelaren hoppa från den där höga byggnaden? Måste man
verkligen vara tyst vid tagning och vad händer egentligen på The Walk of Fame? En av dagarna får
deltagarna gå ett heldagsspår där de går in i filmernas värld på riktigt och träffar, superhjältarna,
skurkarna och allt däremellan.
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På eftermiddagarna kommer det finns biljettaktiviteter. Biljetterna delas ut till byarna. Alla dessa
aktiviteter är också inspirerade av film, både att göra och uppleva. Det kommer även finnas en
uppsjö av aktiviteter som man kan göra spontant, alltså utan biljetter. Under veckan kommer det att
spelas Hunger Games för de äldre deltagarna. För alla äldre kommer det finnas café som anordnar
aktiviteter på kvällarna.

Lägerbrev 1
På onsdagen kommer vi ha en Gameshowdag där man får gå runt och uppleva olika gameshows.
Kvällen kommer att avslutas med en stor tävling och festliga aktiviteter vid lägerbålsplatsen. Denna
dag kommer också att vara en besöksdag.
För spårarna, som deltar på lägret tis-tors kommer det finnas aktiviteter ons-tor. Där de kommer att
få uppleva en miniatyrversion av det som de övriga gör under veckan.
Givetvis så kommer vi under veckan uppleva några av jordens alla filmfestivaler.
Filmisar
Ett annat inslag kommer vara filmisar. Något som kanske inte finns för dagens ungdomar men som vi
tycker är en del av Hollywood, därför kommer det också bli en del av Scoutiwood. Under veckan skall
scouterna byta och samla på filmisar, för att få en komplett samling behöver alla byar besökas, alltså
blir det ett ypperligt tillfälle att lära känna nya kompisar.
För att göra detta kommer vi ta hjälp av er anmälda kårer. Vi ber er därför:
1. Ta en bild på tre av era ledare.
2. Bildens format skall vara stående. Se till att ledarens ansikte och byst är med på bilderna.
Tänk på att ha bra ljus. Enfärgad bakgrund.
3. Skriv en ytterst kort presentation av ledaren (När blev hen scout? Varför? Vad gör hen i
scouterna idag? Bästa scoutminne?).
4. Skicka in bilderna till scoutiwood@gmail.com (och underskrivna samtyckesblanketter.) Märk
bilderna med namn och scoutkår.
5. När ni anländer till lägret kommer ni få tillbaka era tre ledare i filmis-format att byta med
andra kårer. Har ni tur kanske just er ledare blir en sällsynt och eftertraktad filmis och till och
med en lägerkändis?
Glöm inte att ledaren måste godkänna att bilden används på lägret, ett samtyckesformulär finns att
hämta på scoutiwood.se.
Inspiration för snygga poser finnes här:

Kontakta oss
E-post: scoutiwood@gmail.com
Telefon: 033-10 74 20
Vi ser fram emot ett stjärnspäckat och fantastiskt sommarläger tillsammans med er.
Scouthälsningar
Lägerkommitteen Scoutiwood.

