Lägerbrev 4 – Legend 2018
Februari månad och scoutterminen är igång för fullt. Här kommer äntligen lägerbrevet som
innehåller information om anmälan, resan till och från lägret, efterlysningar men även ett
erbjudande om att gå en berättarkurs.

Anmälan
Bifogat till detta lägerbrev så finns två dokument som är viktiga att ha koll på när det gäller
anmälan. Dels så är det ett Word-dokument att dela ut till scouter och ledare som ska åka. Ni på
kåren behöver dock redigera detta dokument med ett datum när lappen ska vara inlämnad till er
(gul-markerat). Ni har även chansen att lägga till egen information. Det kan vara om ni vill samla
in information om allergier och sjukdomar, telefonnummer till målsman eller om det är något
annat ni tycker er behöva som inte vi i lägerledningen behöver. Det finns även chans för er att
lägga till text om t.ex. resan eller hur kostnaden förändras med resan eller om ni sponsrar lägret.
Det andra dokumentet är en Excel-fil som en eller flera ledare på kåren fyller i när man får in
lapparna. Det är Excel-filen som ska mailas in till oss och då endast i ett exemplar per kår - även
om ni har haft en för varje avdelning när ni samlat in uppgifterna. Excelfilen ska vara inskickad
till info@legend2018.se senast 15/5 – detta mail kommer du få svar på som en bekräftelse.
Vi har nu kommit upp i över 1800 intresseanmälda deltagare vilket är fantastiskt och
lägerängarna kommer vara fyllda av tält och scouter. Samtidigt så vill vi meddela att det bara
finns plats för ett par hundra till på lägerängarna uppmanar därför alla kårer att anmäla sig så
snart de kan så vi slipper hamna i ett läge där vi måste neka någon till ett roligt läger.

Betalning
Betalning av deltagaravgifter ska ske kårvis i samband med anmälan till BG: 5242–1096. Märk
betalningen med kårens namn.

Försenad anmälan
Anmälan ska göras senast 15/5, vid efteranmälan tillkommer 200 kr i avgift per person oavsett
lägertid. Betalningen ska ske kårvis i samband med anmälan.

Avanmälan
Är man förhindrad att delta så kan man byta deltagare utan extra kostnad. Behöver man
avanmäla kan man göra det fram till 14 dagar innan lägret, då återbetalas lägeravgiften med
avdrag på 200 kr som skall täcka kostnader som redan tagits, exempelvis tröja, märke etcetera.
Vid avanmälan mindre än 14 dagar innan lägret krävs läkarintyg, mot uppvisande av det
återbetalas 100 kr per dag, utan läkarintyg sker ingen återbetalning.

Resan till och från Legend
Vi i LÄKO vill uppmuntra kårerna till att resa med miljövänliga alternativ såsom tåg och buss.
För att underlätta detta för er så har vi två erbjudanden:
Om ni reser med tåg (eller regionalbuss), kommer vi ordna busstransport mellan Kalmar Central
och Ljungnäs utan extra kostnad. Likadant tillbaka till Kalmar C på utryckningsdagen.
Om er kår, ensam eller tillsammans med andra kårer åker med buss, så subventionerar vi
kostnaden för kårens deltagare med 50 kr. För att underlätta för er ännu mer med bussåkandet
så kommer Tomas Buss ordna scoutpriser för resor till och från lägret, detta genom att ni
kontaktar Oscar Sundås på oscar@tomasbuss.se. Självklart gäller subventioneringen om ni
ordnar bussfärd med annat bolag också.
Förutom miljöaspekten så är det också för att underlätta transporterna till lägerområdet, varför
bilar som inte ska parkera på lägerområdet under veckan, ska köra till ”Rasta – Kalmar” vid
handelsområdet Hansa City och därifrån åka med vår buss till området.
Vi återkommer med detaljer kring resorna och in/utryckning i kommande lägerbrev, men redan
i anmälan ska ni ge indikation på vilket färdmedel ni huvudsakligen kommer använda er av för
deltagarna, detta i Excelfilens ena flik.

Efterlysningar
Självklart behöver lägret funktionärer för att fungera, det finns massor av uppgifter så tveka inte
att göra en spontan intresseanmälan på funk.legend2018.se – så tar respektive grupp kontakt
med dig. Men framförallt efterlyser vi följande:

Matgruppen
Matilda som är ansvarig för matgruppen vill utöka densamma. Till de flesta uppgifter behövs
inga direkta kunskaper men arbetet kommer bestå i att ta emot mat, dela upp mat och hjälpa
kårerna att få maten när de hämtar. Det finns även planer på ett café och en kiosk som behöver
funktionärer. Kom igen och hör av dig så snart som möjligt!

Funktionärskök
Under veckan kommer vi vara många funktionärer som på olika sätt skapar ett fantastiskt läger,
alla funktionärer behöver mat för att orka med lägerveckan. Så tycker du det är skoj att laga mat
ska du anmäla ditt intresse för funktionärsköket.

Kanoter
Kanske inte en funktionärsefterlysning, men nog så viktig.
Programgruppen efterlyser kårer som har kanoter att låna ut och möjlighet att transportera
dom till och från Ljungnäs i samband med lägerveckan. Platsgruppen samordnar detta så kan er
kår hjälpa till, hör av er till plats@legend2018.se.

Lägertidning
Under lägret tänker vi ge ut en lägertidning – för att den ska bli bra så söker vi funktionärer som
gillar att skriva om det som händer ute på lägerängarna, som kan intervjua deltagare och
fotografera. Kanske har du journalistdrömmar, kanske pluggar du till detta på gymnasiet eller
universitetet i detta nu?

Info
På Info så ser man till att samla in så mycket information om lägret som möjligt och sprida
denna. Både genom att uppdatera våra anslagstavlor, skapa skyltar till andra funktioner men
även genom att besvara frågor när scouter och ledare kommer och undrar om något. För att vi
ska finnas tillgängliga så mycket som möjligt så behövs ett par funktionärer som tycker detta
verkar skoj.

Plats
Vår platsgrupp jobbar på för fullt och planerar så att lägerplatsen ska vara fungerande när alla
scouter kommer. Man söker funktionärer som kan hjälpa till med inryckning, utryckning,
säkerhetskoll bland byarna, ordna fram material och transporter åt sig själva och andra grupper,
samt se till så våra toaletter är rena.

Förläger och Efterläger
Extra hjälp söks till förläger och efterläger. Preliminärt så börjar förlägret 26 juli och efterlägret
håller på till den 6 augusti. Under förlägret så byggs lägerområdet upp, montering av tält till
olika funktioner, byar märks upp, transporter med ved, slanor, toaletter ankommer, skyltar sätts
upp och allt förbereds. På vårt efterläger så ska allt som fixats under förlägret tas ner och vi ska
se till att det knappt märks att vi varit där. Du vet väl också om att din lägeravgift sänks med 200
kr om du är med på förläger och ytterligare 200 kr om du är med på efterläger – detta är något
som betalas ut till dig efter lägerveckan.

Program
Programgruppen planerar en spännande lägervecka där alla deltagare ska få uppleva olika
legender. Kanske är det någon speciell avdelning som tilltalar dig, spårare, upptäckare,
äventyrare eller utmanare. Kanske lockas du ännu mer av temat på respektive avdelning som är
fabler, pirater, magi och postapokalyps. Respektive programgrupp kommer under kommande
veckor beskriva mer om vad funktionärer behövs till på vår Facebooksida, www.legend2018.se
men om du är lockad redan nu så anmäl ditt intresse.

Frågor
Om du eller din kår har några frågor, tveka inte att använda våra sidor för att ta kontakt, eller att
lägga ett mail till info@legend2018.se. Vi försöker besvara de flesta frågorna och i vissa fall
kommer det fram att fler behöver få reda på svaret och det informeras ut till alla i kommande
lägerbrev.

Inbjudan till berättarkurs
Berättande är ett verktyg som både kan berika och utveckla ditt ledarskap, i samarbete med
Sagobygden och Ljungby Berättarfestival vill vi därför ge scoutledare möjligheten till
fördjupning och vidareutbildning inför sommarens läger.
Som scoutledare får Du möjligheten att via ett paketerbjudande gå kursen DET MUNTLIGA
BERÄTTANDETS GRUNDER med berättaren Siw Svensson som kursledare samt gratis inträde
till två föreställningar under festivalen.
Kursledare: Siw Svensson
Tid: Lördag 16 juni 9.00 – 12.00
Plats: Garvaren, sal Ljungberg
Pris: 500 :Beskrivning av workshopen:
Vill du utveckla ditt berättande? Vad ska man tänka på? Vad
kan man berätta? Hur lär man in en historia? Hur använder
vi kroppen, ögonkontakten och rösten för att lyssnaren ska
tycka om och fängslas av det vi berättar? Detta är frågor
som du får svar på under denna workshop. Kursen lämpar
sig för såväl nybörjaren som den något mer erfarne
berättaren.
Anmälan:
Anmälan görs kårsvis till kontakt@sagobygden.se senast 14
dagar innan kursstart!
I anmälan behöver vi veta vilken/vilka kurser ni önskar gå samt namn, vilka föreställningar ni
önskar gå på samt e-post och telefonnummer till workshopdeltagarna.
Föreställningar:
Festivalen program kommer att finnas på http://www.ljungbyberattarfestival.se men om ni
anmäler er innan programmet kommer upp återkopplar vi för att komplettera er anmälan.
OBS! Dessa platser kan enbart ges i mån av plats.
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