
Minnesanteckningar lägermöte 1, 210217 

Närvarande kårer: Valsätra (2), Gamla Uppsala (ca 5), Knivsta (1), Rotebro (2), Tumba (1) och Björkö 
(1) (Västkusten) samt Malin Forsvall, Bilda och Matilda Alling, Eq-region Stockholm. 

1. Grundtänk för lägret  
Karin Olofsdotter, Valsätra presenterade en grovskiss på lägerstruktur för ett femdagars läger 
med fokus på klimatfrågan.  
Klimatfrågan är verkligen viktig. Men för att vilja engagera sig i denna tunga fråga behövs en 
trestegsraket: 1. Få känsla/kärlek till naturen. Detta motiverar till; 2. Söka kunskap. Med 
kärlek/kunskap blir man motiverad till; 3. Aktivera sig i kamp för klimatet. 
 
Arbetsnamn: ”Rädda jorden”. Uppmanades att kolla med egna scouter om man tycker namnet 
känns attraktivt eller ”jobbigt”.  
 

2. Lägerstruktur 
Vi planerar för konventionellt läger med tältövernattning. Detta kan genomföras av en eller flera 
scoutkårer gemensamt på plats som varje kår(er) ordnar. För att kunna ordna tältläger är risken 
minst ur covidrestriktionsperspektiv att genomföra lägret i augusti. 
Arbetsgruppen ordnar med programmaterial, lägermärke, lägersång och halvfabrikat av 
infomaterial. (tillägg efter mötet) 
Equmeniaregion Stockholm stöttar arbetsgruppen och lägergenomförandet.  
Regionala scoutstagets roll oklar. 
 
Dag 1: Uppbyggnad och start 
Dag 2: Program 
Dag 3: Program 
Dag 4: Program 
Dag 5: Rivning och avslut 
 

3. Program 
Programdag 1. Känsla/kärlek till naturen. Symbol: Hjärta.  
Förslag på aktiviteter: 
- 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. Äldre scouter kan få fascineras av 
att vara ensam på sin ruta (Karin: Hade du tankar här?) 

- Hur talar bin med varandra?  
- Det stora fågeläventyret 
- Vad jag finner i sjö och å.  
- Sinnenas skog (Linnea Jägerud, skogsbiolog på Björkö har många idéer enligt Emma Rudäng) 

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: 
- Våra klimatavtryck. T.ex vattenförbrukning. Kan konkretiseras med program från 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 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 knuten näve??  
Förslag på aktiviteter: 
- Klimatmarsch. Lägrets marsch kopplas till en större marsch 
- Skriva brev till regeringen 
- Spårning om FNs klimatmål 
- Annat?? 
- Information om hur olika personer/organisationer arbetar samt något gemensamt projekt 

som plogging, demonstration, symbolhandlingar etc.  
Här finns behov av utveckling. 
 

4. Innersideprogram 
Morgon-och kvällsandakter kopplade till dagens tema. 
Redan finns pastorerna Karin Olofsdotter, Anders Jarl och Emma Rudäng med i planeringen. De 
återkommer med förslag. 
 

5. 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) kan finnas på lägerbålet och 
summera dagen ur klimatperspektiv på lägret, vad man gjort osv. Roligt och seriöst inslag. 
 

6. 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. 
Skriva, fotografera dokumentera för att skicka till tidningar, föräldrar, församling. 

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


 
7. Förberedelsematerial 

Under våren kan man arbeta med t.ex energifrågor på lägret. Tillverka energisnåla spisar 
(Valsätra har ritning) 
Andra saker att göra under våren? Förslag till Karin Olofsdotter, ju förr desto bättre. 
 

8. 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. 
 

9. Programmaterial efter lägret 
Vi tänker att det ska kunna skapas lite material som kan användas under hösten som uppföljning 
till lägret. 
När materialet är finputsat efter lägret kan det även deponeras i Scouternas aktivitetsbank.  
 

10. Nästa möte 
Onsdag 10/3 kl 20.  
Matilda skapar länk. (OK?) 
 

11. Kontaktinfo till lägersamordnare 
Karin Olofsdotter, Valsätrakyrkans scoutkår, Uppsala  Tel: 070 729 7472;  
E-post: olofsdotterkarin@hotmail.com 
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Ex ur programbanken:

● Alla sinnens skog
● Det stora fågeläventyret
● Lär känna ett träd
● Vad finns på en kvadrat-

meter?

Ex ur programbanken:

● Våra klimatavtryck
● Bomullstillverkning
● Sopornas liv
● Bibeln och jorden

Ex ur programbanken:

● Storspårning:
● Klimatvandring
● från Vadstena till 

Glasgow
(FNs klimatmål)

Rivning

  Lunch Lunch Lunch Lunch

 
 Uppbyggnad

 Ex ur programbanken:
    forts

● Allt om bin
● Vad jag finner i sjö och å
● m m

 Ex ur programbanken:
     forts

●  Värderingsövningar
● Besök av aktivister
● m m

Ex ur programbanken:
   kortare aktiviteter

● Plogging
● Brev till regeringen
● m m

 Middag
 Fri tid och
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