VISION
Med Riksscoutlägret 2013 vill vi göra ett avstamp för equmenias scoutverksamhet.
Genom att scouter, ledare, funktionärer och gäster får med sig känslan av att vuxit i sin tro och blivit
sedda av Gud och de människor de mött hoppas vi kunna skapa en oförglömlig scoutupplevelse. Denna
upplevelse och känsla ska följa med oss länge och stärka oss i vår framtid som scouter inom equmenia.
För att uppnå detta vill vi vara många som delar ansvar och arbete med att planera och genomföra lägret.
I det arbetet ska vi också känna att vi växer med uppgiften och att vi har haft roligt längs vägen. Du som
är med ska känna att du vuxit i både tron på Gud och på dig själv. Vår kristna tro genomsyrar
planeringen och lägret där var och en är med och bidrar utifrån sina förutsättningar. Alla delar är viktiga
för att skapa avstampet.
Vi vill att våra olika egenskaper kommer till nytta på bästa sätt, någon kommer på idéer och andra är
bättre på genomförandet. Det finns en plats för alla, även om det kanske inte är den plats man först
trodde.

LÄGERTANKE
I alla tider har människor samlats där olika vägar möts. Här har boplatser byggts och gemenskaper
skapats. Där stigar, vägar och tankar korsar varandra skapas möten, utmaningar och möjligheter. Nya
ansikten och annorlunda synsätt utmanar våra värderingar och vår tro och skapar möjligheter att växa
som människor.
Du som scout finns mitt i detta. I mötena mellan olika leder har dina val en möjlighet att göra en skillnad
i ditt liv och i det samhälle du lever. Du möter Gud och utvecklar din tro så att den kan vägleda dig i
dina handlingar. Du finner gemenskap med andra och utmanas i att vidga dina perspektiv.
Oavsett vart livet kommer att leda dig kommer du att utmanas och vara tvungen att välja väg. Vägvalen
kommer att vara stora och små. Din tro och din relation till Jesus kan bli den kompass som guidar dig
genom livet. För att hitta och fortsätta att utveckla kompassen behöver du våga göra det lite läskiga,
släppa taget och prova nya synsätt.
Vi tror att vi växer i mötet med andra som kan utmana dig på din väg. Låt oss erbjuda dig tillfällen och
möjligheter till dessa möten!

VÄRDERINGAR
Scoutlägrets övergripande mål är att tillgängliggöra för scouterna lägrets, tillika equmenia scoutverksamhets,
värderingar. Dessa värderingar sammanfattas i
•
•
•

Tro som ger handling
Nya möten/perspektiv
Gemenskap
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Utveckling av värderingar
• Tro som ger handling
Lägrets syfte är att utgöra en resa i att leva som kristen för scouten. Lägret ska visa hur scouten kan hitta sin tro och
hur kristen livsstil leder till konkreta handlingar i relation till vår omvärld vilket t ex. kan röra global rättvisa,
utanförskap och miljöfrågor. Genom konkreta handlingar visar vi vad en kristen livsstil kan innebära och utifrån
tron visar vi hur man kan skapa en kompass för sitt handlande. Vår gemensamma tro är inget ok utan det som
frigör oss till glädje, entusiasm och gemenskap.
Från Jakobs brev 2
14
Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? 15Om en
broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, 16vad hjälper det då om någon av er säger: "Gå i frid, håll er
varma och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver? 17Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är
den död. 18Nu kanske någon frågar: "Har du tro?" - Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall
jag med mina gärningar visa dig min tro.
• Nya möten/perspektiv
Dagens unga träffar fler människor än någon generation tidigare har gjort. Samtidigt växer segregationen i
samhället och många möter bara likasinnade. För de flesta är tiden för reflektion minimal och man kör på i de
hjulspår som någon annan, ”samhället”, skapat. Vi vill att scouter aktivt ska förstå sin livssituation och skapa sin egen
väg genom livet.
Ur Johannesevangeliet 4
6
…Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. 7En samarisk kvinna kom för att
hämta vatten. Jesus sade till henne: "Ge mig något att dricka." 8Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att
köpa mat. 9Samariskan sade: "Hur kan du, som är jude, be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna." (Judarna vill inte
ha något med samarierna att göra.) 10Jesus svarade henne: "Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till
dig: Ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten."
• Gemenskap
equmenia kan bara leva och växa om man kan erbjuda en gemenskap som gör skillnad för medlemmarna. En
gemenskap där man kan vara med som den man är utan krav på att vara på ett speciellt sätt. Att bygga
equmenias profil av gemenskap kräver att vi ser till varje deltagare och bjuder in dem till gemenskap. För att
det ska fungera är det viktigt att vi kan bygga gemenskap underifrån och att varje scout får en chans att lära sig hur
man bygger gemenskap.
Ur Filipperbrevet 2
1
Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och
medkänsla, 2gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, 3fria från
självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 4Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på
andras.
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