INFORMATION OM TRAMPOLIN
TRAMPOLIN JULI 2013
Nedräkningen till Trampolin är i full gång – det är nu mindre än en månad kvar till lägret börjar! När du
läser det här informationsutskicket kommer du att märka att inte bara de stora dragen utan även
detaljerna börjar bli klara. Bland annat finns information om var på lägerplatsen din kår kommer att bo,
en förhandstitt på ledarboken samt postadressen till Trampolin.
Om en månad ses vi på Trampolin!
Lägerkommittén genom Torbjörn Jacobsson

Ledarbok och andaktssånger
Ledarboken är nu klar! Alla som är anmälda som ansvarig ledare för en patrull kommer att få en tryckt
ledarbok på lägret, men ledarboken bifogas också med det här utskicket. Vidarebefordra gärna
ledarboken (och resten av utskicket också, för den delen) till dina ledarkollegor så att alla får möjlighet
att läsa igenom den i förväg. Vi vill särskilt uppmuntra er att läsa igenom de delar som rör
patrullsamtalen, eftersom det gör det lättare att prata om och diskutera de ämnen som tas upp.
Inför Trampolin har det tagits fram nya andaktssånger, och några av dem finns inspelade. Lyssna gärna på
dem och lär dig melodin i förväg, så kan du hjälpa scouterna att lära sig sångerna på lägret! De inspelade
sångerna finns här:
http://youtu.be/Y_t6xwcdpgI
http://youtu.be/OX-Ozd3D584
http://youtu.be/xrfInCj9Rg0
En inspelning av lägersången samt text och ackord till sången hittar du här:
http://trampolin2013.se/page/lagersangstavling

InIn- och utryckning
Gruppen som planerar in- och utryckning har tagit kontakt med alla kårer för att få in önskemål om vilka
tider kårerna vill komma till lägret. De håller just nu på och pusslar ihop ett schema, och inom kort
kommer det finnas information på Trampolins hemsida om vilka tider som varje kår har för in- och
utryckning.

Vägbeskrivning
På Trampolins hemsida (http://trampolin2013.se/page/vagbeskrivning) finns nu vägbeskrivning till
lägret från tre olika håll samt en kartskiss. Observera att det är lite olika vägar som gäller beroende på
vilken dag man kommer – på in- och utryckningsdagarna enkelriktar vi trafiken till lägret eftersom det
kommer bli stora mängder med fordon men övriga dagar får man komma från vilket håll man vill.
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SockenSocken- och byindelning
Den del av Trampolins lägerplats där deltagarna kommer att bo är indelad i tre delar som kallas socknar,
och varje socken är i sin tur indelad i sex byar med ungefär 150-200 deltagare i varje. Det är nu klart var
varje kår ska bo. I en bilaga till det här utskicket hittar du byindelningen, tillsammans med en karta över
lägerplatsen där socknarna finns markerade. (Observera att vi kan komma att göra ändringar om det
behövs av någon anledning.)

Adress till Trampolin
Det kommer vara möjligt att skicka post till deltagare på Trampolin. Den adress som används under
lägret är följande:
Trampolin
Förnamn Efternamn
Socken, By
Kår, Patrull
Loo 322
466 92 Sollebrunn
Notera att man behöver veta vilken socken och by mottagaren bor i, så glöm inte att meddela föräldrar
och andra potentiella post-avsändare detta!

Se över informationen på anmälningssidan
På Trampolin kommer maten delas ut patrullvis, och varje patrull kommer att få ett matkort där det
bland annat står hur många man är i patrullen samt eventuella allergier/annan specialkost. Matkorten
kommer att göras utifrån den information som finns i anmälningssystemet. Logga därför gärna in på
anmälningssidan och se efter att din kårs patrullindelning stämmer, och att det finns information om
deltagarnas eventuella födoämnesallergier/specialkost i deltagarnas anmälningsformulär.

Brandsläckare
I det förra utskicket stod det att varje kår ska ha med en pulversläckare. Säkerhetsansvarig meddelar nu
att det även går bra med en skumsläckare.

Livesändningar från Trampolin
De som inte kan delta i Trampolin på plats kan få möjlighet att uppleva delar av lägret hemifrån! De
stora samlingarna med program på stora scenen kommer att sändas på webben på equmenia.se/live. Här
kan man följa lägrets invigning och avslutning, festkvällen och de stora lägerbålen. Med detta utskick
bifogas en affisch med reklam för livesändningarna – skriv gärna ut den och sätt upp i scoutlokalen eller
kyrkan så att föräldrar, församlingsmedlemmar och andra intresserade får veta om möjligheten!
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Minneskit
Det kommer att sättas ihop ett minneskit med film, bilder och annat minnesvärt från lägret. Minneskiten
kommer kunna förbeställas på lägret, och de kommer kosta 200 kr/styck. Informera gärna scouterna
och deras föräldrar om detta, så att scouterna kan ta med pengar till minneskit om de vill.

Funktionärer
Det finns fortfarande behov av fler funktionärer som vill vara med och hjälpa till på Trampolin, så om du
har personer i din närhet som är intresserade av att vara med på lägret kan du meddela dem att det
fortfarande finns möjlighet! Framför allt behöver vi folk till dagsprogram, spontanprogram,
matutlämning och funktionärsmatsal. Man kan vara med hela lägret eller kortare tid. Mer information
finns på Trampolins hemsida.

Lägeravgifter
Det är ett antal kårer som ännu inte har betalt sina lägeravgifter för Trampolin. Fakturorna skickades via
e-post till kårledarna den 19 april, samt 15 maj för efteranmälningar. Om det är så att din kårs faktura
har kommit bort (en del e-postprogram kan ha sorterat in mejlet i en skräppostmapp och raderat det
efter en viss tid); mejla Maria Fhager på maria.fhager@equmenia.se för att få en ny.
Betalningspåminnelser till de kårer som inte har betalat sin faktura kommer med vanlig post inom de
närmaste dagarna och där finns kundnummer och fakturanummer som ska anges vid betalningen.
Bankgironumret som står på påminnelsen gäller dock allmänna inbetalningar till equmenias nationella
kansli, medan lägeravgifterna ska betalas till Trampolins bankgiro som är 117-1735.
Fakturor för efteranmälningar som har inkommit efter 15 maj kommer via e-post inom kort.
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