Lägerstruktur kring tonårsläger i Equmenia Mitt
Varför gör vi läger?
Vi älskar därför att han först älskade oss. (1 Joh 4:19)
Vi gör läger för att vi genom Guds son Jesus Kristus älskar - Gud och människor. Vår förhoppning
är att våra läger ska vara Jesuscentrerade, upplyftande och en plats för alla. När stora grupper
människor ska komma samman så är det bra att det finns en tydlig struktur och bra rutiner.
Nedan följer en beskrivning över olika begrepp som förekommer, samt över
anmälningsförfarandet och ekonomi.

Hur arbetar vi med tonårsläger i Equmenia Mitt
Ansvaret för att tillsätta en lägerkommittén (nedan LÄKO) har Barn och Ungdomsstaget (BUS)
tillsammans med den från regionen som ansvarar för lägret (vanligtvis lägerchef). LÄKO skickar
genom lägerchefen ut en ledarsamlingsinbjudan till alla föreningar. I denna inbjudan och/eller
på ledarsamlingen gås strukturen för genomförande igenom.
Lägrets olika delar identifieras och delas upp i arbetsgrupper. En del uppgifter och aktiviteter får
kombineras men stora aktiviteter får en egen grupp. Varje grupp ansvarar för sin del –
planering, budget, behov och genomförande. Varje grupp får specificera vad som eventuellt
behövs av annan grupp, exv. gtj-gruppen ”lånar tjänster” av mediagruppen. Kioskgruppen lånar
“personal” av funktionärerna m.m. Varje grupp får själva se till att den inte ”lånar ut sig” för
mycket. Alla grupper specar sina ekonomiska behov och delar med LÄKO som håller i helheten.
Ledarträffar går åt till att delge och samordna, inte att alla tänker på detaljer i alla grupper.
Exempel på arbetsgrupper: gudstjänstgrupp, aktivitetsgrupp, seminariegrupp, mediagrupp,
cafégrupp.

Krisgrupp och sjukvård
LÄKO har till ansvar att ta fram en krisplan till lägret och tillsätta en krisgrupp som arbetar
under själva lägret. Under lägret ska också finnas minns en sjukvårdsansvarig.

Generellt om ledare och funktionärer
Oavsett om du finns med på lägret som ledare eller funktionär så har du en speciell roll i
deltagarnas ögon. De ser upp till dig och gör oftast som du gör och inte som du säger. Deltagarna
är i en omtumlande period i livet där vi som ledare och funktionärer inte alltid kan utgå ifrån att
deltagarna läser av och uppfattar saker på samma sätt som vi gör. Detta kan leda till
missförstånd och i värsta fall sårade relationer. En klapp på axeln eller en kram kan ibland
betyda mer än bara en klapp på axeln eller en kram. Det är viktigt att vara medveten om detta.
Du är en förebild och deltagarna ser upp till dig.
Ledarens roll kan se väldigt olika ut, det kan t.ex. innebära allt från städning till förbön. Grunden
är att varje ledare får uppdrag utifrån sina personliga gåvor, men som ledare kan det också
innebära att man får gå in i uppgifter man är ovan med.
Vi önskar att ledare på våra läger har gått utbildningen Trygga Möten, de senaste tre åren.

Ledare
Ledare kan du vara om du gått ut gymnasiet (19 år) och är ledare i en förening. Lägerchefen kan
tillsammans med LÄKO bevilja ledare att åka med, även om ledaren för tillfället inte har en tydlig
förankring i en förening. Som ledare har du ett pedagogiskt och andligt ansvar för lägrets
deltagare, men också praktiska uppgifter. Som ledare är du en förebild i allt du gör under lägret
och deltagarna ser upp till dig. De gör som du gör och inte som du säger.

Funktionärer
Funktionär kan du vara om du har gått ut gymnasiet. Funktionärer har i regel bara ett praktiskt
ansvar där uppgifter kan handla om att t.ex. sköta projektorn, ställa i ordning lokaler inför ett
seminarium eller liknande. Som funktionär har du inte andligt ansvar. En funktionär kan dock
tillsammans med någon annan ansvarig finnas med t.ex. i ett seminarium.
Funktionärerna på lägret utgör en egen smågrupp. Som funktionär är du i deltagarnas ögon,
precis som ledarna - en förebild i allt du gör.

Funktionärsledarna
Funktionärsledarna är den/de som är ledare över funktionärsgruppen. Funktionärsledarna bör
se detta som den viktigaste uppgiften på lägret, därtill också den som bör ges mest tid.
Funktionärsgruppen ses själva minst en gång under dagen men om möjligt två gånger. Vid ett av
tillfällena samtalas det om praktiska uppgifter och vid ett av tillfällena mer om livet.
Funktionärsledarna är ansvariga för fördelning av uppgifter. Som funktionärsledare fungerar du
som coach och handledare för funktionärerna, likväl som du fördelar uppgifter så handleder du
dem också i deras roll. Om möjligt är det bra om lägerchefen kan vara en av funktionärsledarna.

Smågruppsstöd
Smågruppsstödet har ansvaret för smågruppsarbetet på lägret. De fördelar grupperna, tänker
igenom samlingarna och förser övriga smågruppsledare med material och nödvändigheter.
Smågruppsstödet stöttar gruppledarna i sin roll och vid behov kan kliva in och hjälpa till.
Smågruppsstödet ansvarar särskilt för de som är nya i gruppledarrollen.

Lägerpolicy - Avser Equmenia Mitt

Alla som anmäler sig till regionens tonårsläger ska godkänna lägerpolicyn.

Alla regionsläger är drogfria. Till droger räknas alkohol och i övrigt drogklassade preparat.
Energidryck, koffeintabletter och liknande uppiggande medel är inte heller tillåtna. Droger och
icke tillåtna preparat/drycker/tabletter eller liknande kommer att beslagtas av ledare och
lämnas inte tillbaka.
Behov av receptbelagda läkemedel ska kunna stärkas av målsman.

På lägret vistas endast de som är anmälda. Detta innebär att icke anmäld inte kan komma och gå,
hälsa på, sova över eller räkna med att få mat.
Undantag från detta är exempelvis hämtning och lämning vid andra tidpunkter än lägrets början
och slut - korta besök för att lämna eller hämta något eller besök av familjeskäl. Till vissa läger
bjuder vi också in till en besöksdag. Information om detta ges i så fall i lägerinformationen.
Anmälan till lägren är bindande. Vid sjukdom betalas 75% av avgiften tillbaka mot uppvisande
av sjukintyg. Vid övrig frånvaro betalas full avgift.
Om någon inte skulle betala sin avgift för deltagande vid läger, kommer man efter två missade
deltagaravgifter att stängas av från regionens läger. Avstängningen gäller tills skulderna är
reglerade.
Deltagare som inte följer denna policy riskerar att bli hemsänd på egen bekostnad.

Ekonomi
(Utdrag ur Policy för lägerfonden 2016-2018)
Deltagare på regionens läger kan söka ett bidrag från lägerfonden. Då vill vi att man först har
varit i kontakt med sin lokala förening för att se om det går att få ekonomiskt stöd där innan man
vänder sig till regionen.
Man söker själv genom att kontakta ansvarig för lägret, det kan vara deltagaren eller dennes
målsman som gör ansökan. Regionspersonalen är de som godkänner ansökan, om behov finns
kontaktas den förening som den sökande tillhör. Den sökande ska vara medlem i en
Equmeniaförening i regionen.
Man kan söka för upp till 50% av avgiften. Undantag kan göras efter samtal med
regionspersonalen.
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