Lägerbrev 3

Tagning….!

Aktivitet råder nu hos alla dem som anmält sig till sommarens läger, det är förberedelser med allt
från utrustning till manus.
Vi har i tidigare lägerbrev försökt hjälpa er bli redo för resan till Scoutiwood och vill nu skicka med
några saker till.
För bästa upplevelse behöver man få mat i magen, Intendentur har hand om det vi ska äta och
jobbar nu med att beställa bra lägermat och se till att ordna något för alla enligt den information som
kommit in via anmälan. Mat hämtas inför varje måltid så den inte behöver mellanlagras utan kan
tillaga direkt, ha med lite extra förvaringslådor att förvara och hämta varor i. En dag är det spår för
alla, då lagas maten under aktiviteten så kom ihåg att ha med stormkök som patrullerna kan ha med
sig ut. Övrig mat lagas i byn, tänk på att om det blir någon form av eldningsförbud är det bra att ha
ett alternativ till att elda om det är det som planeras som matlagningsmetod.
Vi kommer också ha kiosk och café på lägret.
Viktiga tider
7.30 Hämta frukost
9.00-11.30 Program
10.00-10.30 Lunchutlämning
12.00-13.00 Lunch
Kiosk 13.00-14.30
14.00-17.00 Biljettaktiviteter
14.30-15.00 utlämning middag/kvällsfika
17.30-18.30 Middag
Kiosk 18.00-20.00
Café 15.00-23.00
Tyst på lägret 22.00
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Funktion på allt runt omkring sköts av Plats, men de behöver också hjälp av kårerna för att deras
jobb ska bli bra. En sak de har hand om är renhållningen på området, här får kårerna hjälpa till att
sortera avfall på byn, där skall sopor och matavfall sorteras, Det är bra att bygga upp något som gör
det lätt för alla att sortera. Soprum finns för byarna att lämna in det som är sorterat. I byn kommer
också vatten att användas, det som används till tvätt, skölj och disk skall samlas i kärl som ni har med
er och tömmas på angivna platser.
Plats ansvarar också för lägerområdet i övrigt och indelning av byarna. Så här kommer vi bo:
Star Wars

-Vättle, Gäsene, en kår från Tyskland och Brämhult.

Cars

-Herrljunga, Vedum och Alingsås.

Ghostbusters

-St. Örjan, Stora Lundby, Sandared, Sofia och Viskafors.

James Bond

-Kärna, Mölndal och Bjärke

Pirates og Caribbean

-Härryda, Bollebygd och Hindås

Harry Potter

-Gällstad, Dalsjöfors och Svenljunga

Våra producenter, Program, har jobbat sig igenom vintern med filminspelningar och planerat hela
lägerveckan så den nu blivit helt fylld. Det kommer vara aktiviteter i stort och smått men också bli tid
att umgås i kåren och byn, det finns en bra badsjö så glöm inte packa badkläderna.
En biljettaktiviteter kommer innehålla filmning med mobiltelefon. För de som väljer den aktiviteten
är det bra om ni i kårerna hanterar det på ett lösbart sätt beroende på vilka regler ni sätter kring
mobiltelefoner på lägret.
Onsdagen är en dag då mycket händer, det är lägrets Gameshowdag och samtidig lägrets besöksdag.
Besökare kan vara på lägerområdet mellan 10.00 och 14.00, lunch och fika kan de handla i café och
kiosk. Det går att handla med kontanter och kort.
Gameshowdagen, då händer det saker. Det är en bygemensam dag där vi tillsammans upptäcker
Hollywoods glammigaste tv-shower. Inför/under dagen skall man:
1. Skapa och genomföra en aktivitet på byns tema, tex pynta byn och dess invånare.
2. Skapa ett konstverk och/eller båtdekoration, dekorationen ska pryda byns kanot som ska
tävla i ett båtrace.
3. Gå runt och hälsa på varandra i byarna och se på varandras Gameshows och ha riktigt roligt.
Material kommer att tillhandahållas på lägret men vill man förbereda före och ta med sig en del
saker så går det bra. Tanken är inte att detta ska vara något kostsamt utan det är att använda och
återanvända material. Rethink & reuse.
På lägerområdet kommer fyra gameshowstationer att finnas:
1.Gladiatorerna
2.Wipe-out
3.Diggiloo
4.På minuten
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Dessa får scouterna cirkulera på under förmiddagen, efter lunch är det aktiviteter i byarna och 15,30
startar förberedelserna för båtracet som är den femte gameshowen.
Efter middagen är det galalägerbål som avslutning på lägrets mest maxade dag. Vi hoppas ni är lika
maxade som vi är på att skapa äkta Hollywoodglamour på Apelhult.

Det finns fortfarande möjlighet att skicka in filmisar.
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.kicka in bilderna till scoutiwood@gmail.com (och underskrivna
samtyckesblanketter, finns på scoutiwood.se.) 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?
För att förmedla information före och under lägret har vi också Information som med detta sista
lägerbrev räknar med att ni kommer väl förberedda till lägret. Skulle det ändå dyka upp funderingar
så använd vår mail scoutiwood@gmail.com så ska vi vara med er där ända till det är dags för
inryckning.
När vi är så många samlade kommer också det erbjudas ett chans att utbilda sig inte bara i film.
Leda scouting i korthet hålls måndag och tisdag kväll,18.00-20.30- Utbildningen ordnas genom
Scouternas folkhögskola, anmäla på deras hemsida eller på plats på lägret. Kursen kostar 200 kr om
man vill ha bok och märke, 50 kronor om man inte behöver boken.
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/
Då ses vi på Apelhult, funktionärerna kommer torsdagen den 25 juli, lägerdeltagare lördag 27 juli och
spårarna tisdag 30 juli, välkomna!

Scouthälsningar
Lägerkommitten Scoutiwood.

Kontakta oss
post: scoutiwood@gmail.com
Telefon: 033-10 74 20
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