HEJ SCOUTVÄNNER!
Nu är det mindre än ett halvår kvar till Trampolin! I många av scoutkårerna runt om i landet verkar
förberedelserna vara i full gång. Vi får allt fler frågor om lägret från intresserade kårer, och anmälningarna
droppar in. Lägerplaneringen rullar på, och de olika pusselbitarna börjar falla på plats. Bilden av hur lägret
kommer se ut blir tydligare ju närmare augusti vi kommer.
I det här utskicket finns en del praktisk information, men du kan också läsa mer om vad de olika
programdagarna på Trampolin kommer innehålla och hur de hänger ihop. Separat finns också ett
informationsblad som riktar sig till scouterna, där de får veta mer om vad som kommer hända på lägret. Dela
gärna ut informationsbladet till dina scouter, eller använd det som stöd för att berätta om Trampolin.
En efterfrågad nyhet är att vi nu gör det möjligt för upptäckarscouterna att var med på ett förkortat Trampolin.
Många kårer har efterfrågat detta så att även deras upptäckare kan vara med på plats och uppleva stämningen
när vi gör avstampet för vårt nya equmeniascout.
Vänliga scouthälsningar
Lägerkommittén genom Torbjörn Jacobsson, lägerchef

Tema och innehåll i lägret
Trampolins planering började med att försöka få fram grunden för vad equmeniascout står för. Detta gjordes
eftersom lägret ska utgöra ett avstamp för framtiden och inte ”bara” vara ett bra läger. Resultatet av det arbetet
är tre värderingar som beskriver equmeniascout:
• Tro som ger handling
• Nya möten/perspektiv
• Gemenskap
Utifrån dessa värderingar började sedan lägret och dess innehåll ta form. Tanken är att det ska finnas en röd
tråd genom hela lägret så att lägret blir en resa för deltagarna och ger ett avstamp framåt, både för de enskilda
scouterna och för equmeniascout som helhet.
Varje dag på lägret har ett tema som bygger på ”Hopp för …”. Dagarna bygger på varandra där de inledande
tre dagarna handlar om den verklighet vi lever i och de avslutande tre dagarna handlar om vad jag som scout
kan göra framåt. I mitten finns en festdag då vi inviger equmeniascout. De första tre programdagarna har hela
lägret samma aktiviteter samma dag, och de sista tre programdagarna följer ett rullande schema där en
tredjedel av lägret har samma aktiviteter samma dag.
De sex ordinarie programdagarna har dessa teman:
• Hopp för dig. Målet för denna dag är att alla ska få höra att de är fantastiska för att de är och inte för
vad de presterar; att det finns många som hoppas på just dem. Andakterna kommer bland annat att
beröra att Gud har en tanke med varje människa. Aktiviteten under dagsprogrammet är en
lägerorientering där scouterna får lära känna mer om sig själva och sina patrullkamrater, och får knyta
kontakter med andra patruller.
• Hopp för mänskligheten. Målet med dagen är att scouten ska tro sig vara kapabel att göra skillnad
för mänskligheten globalt och lokalt; att det de gör kan ge ringar på vattnet. Möjliga utgångspunkter för
andakterna är bland annat den gyllene regeln och berättelsen om den barmhärtige samariern. Under
dagsprogrammet får patrullerna delta i samarbetsövningar som involverar allt fler personer, så att varje
enskild scout får se att det den gör spelar roll och att tillsammans kan vi mera.
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• Hopp för jorden. Målet för denna dag är att scouten ska förstå att just hon eller han är jordens hopp,
och att vi tillsammans har uppdraget att förvalta jorden! Andakterna kommer att beröra
skapelseberättelsen och hur vi tillsammans tar vara på Guds skapelse. Inom ramen för dagsprogrammet
får scouterna fundera över hur vi tar tillvara på jordens resurser, och prova det i praktiken.
• Hopp för livet. Målet med dagen är att scouterna ska förstå att det finns hopp för livet genom att Jesus
vill vara vår vän som alltid är med oss. Andakterna tar utgångspunkt i att Jesus inbjuder oss att vara hans
lärjungar och vänner. Under dagsprogrammet får scouterna gå en interaktiv spårning som styrs av deras
egna val, där de ställs inför en rad frågor som på olika sätt rör livet i vardagen, som scout och livet
tillsammans med Jesus.
• Hopp för evigheten. Målet för denna dag är att scouterna ska förstå att vi inte behöver vara rädda för
att dö, för Jesus ger oss hopp om liv efter döden. Andakterna kommer bland annat handla om evigt liv
och om himlen. Dagsprogrammet består av aktiviteter där scouterna enskilt och i patrullen får testa sina
gränser, både fysiska utmaningar och klurigheter för tanken.
• Hopp för världen. Målet med dagen är att scouterna ska få en bild av hur de själva och den kristna
församlingen kan vara ett hopp för världen och dem som inte känner Gud. Andakterna tar sin
utgångspunkt i bibeltexter om gemenskap, enhet över gränser och mission. Under dagsprogrammet får
scouterna delta i gruppövningar som vill förmedla att livet inte är rättvist, men att vi tillsammans kan
göra något åt det.
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Fler upptäckarscouter på Trampolin
Trampolin
Nu öppnar Trampolin för att låta upptäckarscouter åka på ett förkortat Trampolin för att möta den efterfrågan
som finns.
Vi skapar genom Trampolin ett avstamp för framtiden med equmeniascout och vi är glada över att många kårer
vill dela lägerupplevelsen. I våra samtal med kårer runt om i landet framkommer det att många vill ta med sina
upptäckarscouter men upplever att nio dagars läger är ett hinder.
Tidigare stora läger har ofta haft en åldersgräns på 12 år, men när vi bestämde lägrets längd och vilka åldrar
som lägret skulle vara till för ville vi inte dela åldersgruppen upptäckare som omfattar scouter i åldrarna 10-12
år. Vi valde därför att öppna lägret för alla upptäckare och var medvetna om att lägret skulle vara långt för en
del av de yngre scouterna. Utifrån beslutet om åldersgräns har respektive kår behövt ta ställning till om de tror
att deras upptäckarscouter kan följa med.
Vi i equmenia tycker att det är roligt att så många kårer vill att deras upptäckare ska kunna åka på Trampolin,
och vi tror att det är viktigt för scouterna att få vara med. Därför har vi beslutat att öppna upp för en kortare
lägervistelse för upptäckarna. Vi rekommenderar fortfarande att alla scouter är med hela lägret för att få bästa
möjliga lägerupplevelse. Samtidigt är vi måna om att så många som möjligt som vill delta på Trampolin ska få
göra det.
Lösningen med kortare lägervistelse innebär att upptäckare kan ansluta på söndagen den 4 augusti för att
stanna till lägrets slut, fredag 9 augusti. De får då vara med på festdagen den 5 augusti då vi firar att
equmeniascout har bildats, och är med på de avslutande tre programdagarna. Vi önskar dock inte få ytterligare
en lägeruppbyggnadsdag utan vill att kårerna är med från början och bygger upp kök i inledningen av lägret
även för dem som kommer senare. Lägeravgiften för den kortare lägervistelsen blir 1195 kr.
Vi vill med detta göra det möjligt för fler upptäckarscouter att vara med på Trampolin, delta i de historiska
festligheterna när vi inviger equmeniascout och få vara en del av avstampet för framtiden!

Praktiska saker
Anmälan och betalning av lägeravgift
Kom ihåg att anmäla kåren och alla deltagare (både scouter och ledare) senast 14 april! Det kommer vara
möjligt att efteranmäla enskilda deltagare fram till och med 30 juni, men vi kan inte garantera plats för dessa.
En extra efteranmälningsavgift på 300 kr läggs på lägeravgiften för efteranmälda deltagare. Efteranmälan sker
via mejl eller telefon till lägersekreterare Maria Fhager; maria.fhager@equmenia.se eller 08-580 032 50.
Efter att anmälan har stängt 14 april kan kårledaren logga in på anmälningssidan och hämta en faktura med
kårens lägeravgifter. Lägeravgifterna ska vara lägret tillhanda senast 15 maj (vid eventuell efteranmälan efter
detta datum gäller att lägeravgiften ska betalas så snart som möjligt efter att anmälan har bekräftats).
På anmälningssidan finns också information om hur upptäckare som ska vara med på det kortare lägret anmäler
sig.
Scoutrabatt på tågresor!
Av miljöskäl vill vi uppmana alla lägerdeltagare att resa till lägret med tåg eller buss. Vi är därför glada att
kunna berätta att alla scouter får 10 procents rabatt på resor med SJ till och med 31 augusti 2013! Uppge
rabattkoden ”scout10” vid bokning av tågbiljetter. Mer information finns på www.scoutservice.se under
Ekonomi – Erbjudanden.
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Förbeställ läger-t-shirten och få ditt kårnamn tryckt på ryggen!
Redan nu kan du och din kår beställa den fantastiska Trampolin-t-shirten med ert kårnamn på. T-shirten är
Fairtrade-märkt, svart med vitt Trampolin-tryck fram och kårnamn/ortsnamn på ryggen. Den säljs i
storlekarna 140, 160, S, M, L, XL, XXL, XXXL och XXXXL. En storleksguide hittar du på hemsidan.
Kostnaden för T-shirten är 100 kr/st. Beställning gör ni kårvis via en länk på Trampolins hemsida,
www.trampolin2013.se. I beställningen anger ni ert kårnamn alternativt ortsnamn. Beställningen betalas med
kort direkt på hemsidan.
Sista datum för att beställa t-shirten är 14 april. Efter detta går det inte att beställa T-shirt med kårnamn. Tshirt utan kårnamn kommer att säljas på lägret. De färdiga tröjorna hämtar ni ut i lägershoppen vid lägrets
start.
Missa inte chansen att få en riktigt snygg T-shirt till kåren!

Anmäla behov av slanor och boka busstransfer
Alla kårer som inte kan ta med sig egna slanor till lägret kan få låna slanor på lägerplatsen, men det behöver
anmälas i förväg så att de ansvariga vet hur många slanor som kommer behövas. Anmäl detta senast 14 april,
men helst i samband kårens anmälan, till plats.trampolin@equmenia.se.
På in- och utryckningsdagarna (1, 4 och 9 augusti) kommer det att gå bussar till lägerplatsen från
järnvägsstationerna i Vårgårda och Alingsås. Resan kostar 15 kr per person och resväg. Bokning sker via e-post
till plats.trampolin@equmenia.se, helst i samband med att kåren anmäls till lägret och senast 14 april 2013.
Ta med en postlåda!
Under lägret kommer det att vara möjligt att ta emot brev, både hemifrån och från kompisar på lägret.
Dessutom kommer det att delas ut information under lägret. Därför är det bra om varje patrull tar med sig
något som kan fungera som postlåda att sätta vid sin tomtgräns om man är någon annanstans när posten
kommer. En helt vanlig postlåda går så klart utmärkt, men varför inte bygga någon spännande variant själva
tillsammans i patrullen?
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Fixarboden utgår
I informationsutskicket från oktober skrev vi att det skulle finnas en fixarbod på lägret med verktyg att låna
m.m., men tyvärr kommer fixarboden att utgå.

Home Hospitality
Alla utländska patruller som deltar i Trampolin erbjuds även Home Hospitality några dagar före lägret. Home
Hospitality innebär i det här fallet att en utländsk scoutpatrull besöker en svensk scoutpatrull under några
dagar, och de utländska scouterna bor hemma hos de svenska scouternas familjer. Home Hospitality är ett
trevligt sätt att lära känna scouter från andra länder! Om din kår/patrull är intresserad av att vara värdar för
några av Trampolins utländska deltagare, eller om ni har frågor och vill veta mer, kontakta Peter Karlbom som
är ansvarig för Home Hospitality på peter.karlbom@equmenia.se.
Vi vet inte än hur många utländska kårer/patruller det blir som vill delta i Home Hospitality så vi kan inte lova
att alla som vill vara värdar kan få bli det, men vi hoppas att intresset blir stort från båda håll!

Uppföranderegler
För att alla på lägret ska trivas tillsammans och få en riktigt bra lägerupplevelse har vi tagit fram några
uppföranderegler som gäller för alla på lägret, både scouter, ledare och funktionärer. Uppförandereglerna
bifogas i ett separat dokument. Prata gärna om detta i scoutpatrullerna så att scouterna får möjlighet att ställa
frågor och diskutera.

Lägersångstävlingen
Lägersångstävlingen
Trampolins lägersångstävling har fått ett nytt slutdatum: 28 februari 2013. Alla som vill vara med och tävla har
alltså fortfarande ett par veckor på sig att skriva och spela in sin låt. Det vinnande bidraget utses av en jury och
presenteras under våren 2013, i god tid för att alla lägerdeltagare ska hinna lära sig sången och kunna sjunga
med när lägret börjar! Tävlingen är öppen för både enskilda personer och grupper – kanske är det något för
scoutpatrullen? Regler för tävlingen finns på Trampolins hemsida.

Webbformulär
Sista anmälningsdagen har som bekant flyttats till den 14 april, men för planeringens skull vore det bra att få
veta tidigare än så ungefär hur många som kan tänkas komma att anmäla sig till Trampolin. Vi vill därför be alla
kårer att senast den 28 februari fylla i webbformuläret på http://tinyurl.com/trampolin13 och lämna en
uppskattning av ungefär hur många deltagare ni tror att ni blir från er kår. Notera att vi gärna vill att även de
kårer som inte planerar att delta i lägret meddelar detta genom webbformuläret – det är också viktig
information för oss. Inga uppgifter som lämnas i preliminäranmälan är bindande.

Trampolin 2013 – equmenias riksscoutläger • www.trampolin2013.se

