
Minnesanteckningar lägerplanering  Equmenia Region Stockholm, träff 2  210310 

Närvarande: Matilda Alling Reg Sthlm, Pauline Larsson Reg Sthlm, Ann-Louise Nilsson Reg scoutstaget, 

Mats Boij och Jonathan Fridstrand Rotebro, Isak Nobuoka Tumba, Peter Johansson Rönninge, Alfred Jarl 

Gamla Uppsala, Kristian Österlund Knivsta, Karin Olofsdotter och Björn Herrmann Valsätra. 

 

1. Program på lägret 

Vi fortsatte att konkretisera idéerna från förra gången. 

- En mall för hur programmaterial bör/kan se ut ska tas fram av Björn. 

- Matilda, RegEq skapar en struktur i OneDrive där allt material läggs. 

- Efter lägret kan material slutredigeras och sen överföras till Scouternas aktivitietsbank. 

- Nya aktivitetsförslag lades till och ansvariga utsågs till många men inte alla aktiviteter. 

- Fler förslag är välkomna! 

 

Programdag 1. Kärlek till naturen. Symbol: Hjärta.  

Förslag på aktiviteter:  Ansvarig 

- Lära känna ett träd. Man får fascineras av att ett träd kan användas på många sätt   ?? 

(ex björk: näver till eld, näverslöjd, ved, skulptur, björkbladste, växtfärgning, bo för  

insekter, mat för fåglar osv…. 

- Vad finns på en kvadratmeter?  Scouter tilldelas en kvadratmetersruta och får i  ??  

uppgift att undersöka växter, svampar, jordtyp och vilka som bor där.  

- Ensam i skogen. Scouter får enskilt sitta ensam lyssna, titta och föra loggbok.  Karin 

Sen träffas man i grupp och funderar på vad man känt, hört och sett. 

- Hur talar bin med varandra?   Björn 

- Det stora fågeläventyret  Karin 

- Vad jag finner i sjö och å.   Björn 

- Sinnenas skog (Linnea Jägerud, skogsbiolog på Björkö har många idéer enligt Emma   Karin/Emma  

Rudäng)  

- Klättra upp i träd. Att få bosätta sig i toppen av ett träd för en stund, en timme eller  Kristian 

dag. Vilka bor här? Hur funkar det? 

- Naturstig  ?? 

- Vad finns där vi bor? Vid lägerplatsen eller hemmavid.  ?? 

 

Ovanstående och andra förslag bygger på att det finns en engagerad person som har både kunskap och 

entusiasm. Då förmedlas känsla/kärlek till naturen. Finns ofta bra personer både inom och utom vårt 

eget sammanhang. 

 

Andra aktiviteter: 

- Växtfärgning 

- Ätliga växter 

Detta är mer hantverksartat, men med rätt framtoning kan de förmedla känsla/kärlek. 

 

 

Programdag 2. Kunskap. Symbol hjärna.  

Förslag på aktiviteter: 



- Vattenförbrukning som klimatavtryck. Kan konkretiseras med program från   Björn 

lägret Mars 3030 (förra årets läger som utarbetades av ca 8 scoutkårer i regionen).  

Se avsnitten 1. VATTEN SOM RESURS: VATTEN OCH OLJA och 2. VATTEN SOM RESURS:  

HUR ANVÄNDER VI DET?  

- Klimatavtryck i teroi och praktik. (För äldre scouter?) Att förstå växthusgasernas   Björn/Alf 

påverkan på klimat. Koppla till praktik hur koldioxid kan bindas genom kolsänka,  

se Alf Bergstrands programpass på demokratijamboreen  

https://www.demokratijamboree.se/scouting-och-klimatpaverkan/ 

- Bomullstillverkning. Aktivitet från Lägret EKO12 som visar hur mycket vatten som   ?? 

förbrukas för att framställa ett par jeans (Alf Bergstrand, Valsätra) 

- Sopornas liv. Att se (och på något sätt göra) hur sopor blir till och vad som händer   ?? 

med dem. 

- Att ta ställning till påståenden. Deltagarna får testa sina kunskaper och ev även   ?? 

värderingar genom att placera sig i olika hörn, längs en linje osv. 

- Vad säger Bibeln om människans plats i skapelsen, vad säger vetenskapen om   ?? 

miljökrisen, vad säger olika organisationer osv. Här behövs det nog gemensamma  

grunder i Bibel och vetenskap och sedan patrullvis experiment t ex… 

 

Programdag 3. Kamp. Symbol Hand  

Förslag på aktiviteter: 

- Klimatmarsch/spårning. FNs klimatmål tas upp. Kopplas även till en större   Karin 

internationell marsch till Glasgow och FNs klimatmöte. 

- Skriva brev till regeringen, lokala politiker. Beskriva hur man kan göra.  Björn 

- Sång, dans, film. Man skapar något som kan skickas vidare till beslutsfattare mfl.  ?? 

- Klimatbingo. Tar idéer från Equmeniakyrkans faste-klimatbingo  Matilda 

- Grejbytardag. Beskriva hur man kan ordna en bytesdag på lägret eller hemmavid  Matilda?? 

- Information om hur olika personer/organisationer arbetar samt något gemensamt projekt som plogging, 

demonstration, symbolhandlingar etc.  

 

Annat?? Goda förslag tas gärna emot. Här finns behov av utveckling. 

 

1. Innersideprogram 

Morgon-och kvällsandakter kopplade till dagens tema. 

Pastorerna Karin Olofsdotter, Anders Jarl och Emma Rudäng har träffats och har ett koncept. 

Karaktärerna Spara och Slösa (fråga någon 50+ vilka dem är) i ekologisk tappning medverkar. 

Varje dag har morgonsamling och aftonbön som knyter an till dagstemat.  

Dessutom ordnas fördjupningsandakter. 

Material kommer att finnas på OneDrive. 

 

2. Lägerbål 

Detta hanns inte med att pratas om på mötet. Här finns stora möjligheter att ordna alternativa 

småskaliga lägerbålsupplägg som har mer naturkänsla/kärlek än vi traditionellt har.  

Karaktärerna Spara och Slösa (frågan någon 50+ vad det är) finns på lägerbålet och summerar dagen 

ur klimatperspektiv på lägret, vad man gjort osv. Roligt och seriöst inslag. 

 

3. Sociala medier 

Vi tror sociala medier kan användas systematiskt för att nå ut med det bra-iga vi gör.  

Fritt fram för idéer och kreativa förståsigpåare. 

https://www.demokratijamboree.se/scouting-och-klimatpaverkan/


Skriva, fotografera dokumentera för att skicka till tidningar, föräldrar, församling. 

Denna punkt beslutades inget om 210310, men vi tänker att RegEq (Matilda/Pauline) tar hand om 

detta. Samtidigt så kan kreativa förslag läggas till av alla. 

 

4. Förberedelsematerial 

Under våren kan man arbeta med t.ex energifrågor på lägret. Tillverka energisnåla   Björn/Alf 

spisar (Valsätra har ritning) 

Parabolvärmt vatten. Soldrivet kylskåp. Saker man kan förbereda hemma under våren   ev. Isak ? 

och sätta upp på lägret.  

Andra saker att göra under våren? Förslag till Karin Olofsdotter, ju förr desto bättre.  Alla 

 

5. Ambitionsnivå: Info om programmaterialet till region och nation 

Beslutades att Karin O och Matilda A tar fram ett ”reklamblad” som skickas till regionens scoutkårer.   

I första hand skapas lägerprogrammet för scoutkårer i Equmenia Region Stockholm. Men så fort vi 

har ett tillräckligt bra beskrivning av programmaterialet, inklusive attraktiv layout kan det skickas till 

nationella Equmenianivån. Vi tror vi kommer att göra något bra och då kan fler få glädje av det inför 

sommarens läger. 

Programmet kan även göras tidsobundet så att det kan användas annat år. 

 

Tillägg 210310: Matilda/Pauline/Karin tar fram en reklam”folder” för lägret som sådant samt mall på 

lägerinbjudan riktad till scouter. Snygg layout är önskvärt.  

Mallen skickas ut till kårerna som skapar slutgiltig version utifrån egna behov. 

Folder och lägerinbjudan skickas senast 22/3 som utkast till kårerna (eller bara kvällens deltagare?) 

för påseende till nästa planeringsmöte 24/3. Därefter utskick. 

 

6. Programmaterial efter lägret 

Lägrets programmaterial kommer att finnas tillgängligt efteråt och där kan man hitta material för 

kommande scoutkvällar.  

När materialet är finputsat efter lägret ska det deponeras i Scouternas aktivitetsbank.  

 

 

7. Lägersång och lägermärke 

Lägersång: Benni Bodin, Valsätra tillfrågas av Björn. 

Lägermärke: Jonathan har en idé. 

 

8. Nästa möte 

Onsdag 24/3 kl 20. Matilda skapar länk. 

 

9. Kontaktinfo till lägersamordnare 

Karin Olofsdotter, Valsätrakyrkans scoutkår, Uppsala  Tel: 070 729 7472;  

E-post: olofsdotterkarin@hotmail.com 


