Lägerbrev 2 – Legend 2018
Plats - Ljungnäs
Under sensommaren och hösten fick vi in många tips
på lägerplatser där hela LÄKO hjälptes åt att
utvärdera förslagen. Många av de välkända
lägerängarna var i tightaste laget med hur mycket
plats vi tror det behövs men tillslut kom vi fram till
att Ljungnäs blir vår lägerplats för Legend.
Ljungnäs ligger vid kusten 2 mil norr om Kalmar ett
par kilometer från E22an, de kårer som verkar i
Kalmartrakten men även övriga delar av Småland har
varit på ett antal läger där, senaste tre är Stenkul
2008, Tid 2000 och VHEM 1995. Platsen består av två
fält men även närheten till en strand med brygga,
småbåtshamn, Kalmarsundsleden, många öar och
halvöar. Det finns många goda förutsättningar för att
detta ska bli ett kanonläger. Här ligger Ljungnäs: Karta

Program
Sagan om Saga
Programmet på Legend 2018 kommer cirkulera runt Saga, en bibliotekarie i universums största
bibliotek, som hamnar i knipa när alla världens berättelser blandas samman och flyr biblioteket.
Det är oklart vem som orsakat röran, men Saga är beslutsam att ställa allt tillrätta igen innan det
är dags för biblioteket att öppna igen.

Upplägg för lägerveckans program
På lägret kommer varje åldersgrupp ha ett eget program som anknyter till temat “äventyr &
storytelling” som knyts samman av Sagas kamp för att samla in alla berättelser igen. Teman för
varje åldersgrupp ser ut så här:
Spårare - Fabler
Upptäckare - Pirater
Äventyrare - Magi
Utmanare - Postapokalyps

Varje dag kommer kåren ha ett programpass samt ett fritt pass på antingen förmiddag eller
eftermiddag. På det fria passet väljer patrullen själv vad de vill göra ifrån ett stort antal
programboxar med olika typer av aktiviteter eller om de vill bada, umgås i byn eller hitta på
något annat tillsammans. Då vi i nuläget inte vet hur situationen med funktionärer ser ut kan alla
åldersgrupper utom Utmanare behöva ha med sig en ledare på sin programaktivitet.
För att föra lägrets berättelse framåt och skapa en häftig vi-känsla kommer det ske ett antal
kvällssamlingar och lägerbål under lägret där Sagan om Saga fortsätter och formas med hjälp av
scouterna. Under lägret kommer det också finnas en Patrullutmaning, ett antal uppgifter som
patrullen ska genomföra under lägerveckan för att få en extra del att sy på lägermärket. Syftet
med Patrullutmaningen är att locka patrullen till samarbete på byn och lära känna andra
patruller på lägret.

Material att arbeta med i kåren
I kommande lägerbrev kommer kårerna få tillgång till planerade avdelningsmöten för varje
avdelning baserat på sommarens lägerprogram. Syftet med mötena är att skapa nyfikenhet och
försmak för lägret men är inget förberedande, så alla scouter kan delta. Mötesplaneringarna
kommer vara utformade som ett vanligt scoutmöte med förslag på ceremoni, lek och aktivitet för
att underlätta för kårerna. Men självklart kan man använda planeringarna och lägrets tema som
inspiration till hela terminen eller enstaka möten.
Under våren kommer det släppas ett antal filmer där Sagan om Saga berättas och där Saga talar
direkt till scouterna och ber dem om hjälp. Dessa kan användas tillsammans med ett scoutmöte,
på sociala medier eller i utskick till scouterna.
Har ni frågor om programmet så kontakta Amalia och Ellen genom att maila
program@legend2018.se
Ps. Är du sugen på att vara mentor åt Utmanarscouterna under lägret i sommar? Vi söker nu en
grupp som kan tänka sig vara vuxna mentorer och stötta Utmanarscouterna i sin by under lägret.
Kanske är ni ett Roverscoutgäng som är sugna? Hör av er till Amalia eller Ellen direkt!

Kostnad
Lång vecka – 1350 SEK
Kort vecka (spårare) – 700 SEK
Ledarbarn 2 år och äldre (deltar ej i program) – 50 SEK/dag + 50 SEK för lägertröja.
Dessa kostnader är än så länge preliminära, men tanken är att det i alla fall inte blir dyrare än
vad som står här. Pengarna går förutom till mat, ved, toa, vatten mm även till det äventyrliga
programmet men också till en lägertröja, märke och mycket annat som ingår i en härlig
lägervecka. Lägret startar 29/7, spårarna ansluter 1/8 och lägret slutar 4/8.

Intresseanmälan
Redan nu och senast 15/12–2017, vill vi att du med din scoutkår ska anmäla sitt intresse. Det
hjälper oss att få koll på vilka kårer som är intresserade att vara med, hur fördelningen av
scouterna ser ut på ett ungefär och så får vi direktkontakt med en eller flera i kåren så att ingen
information går missad.
Vi kommer inte ta in någon preliminär-anmälan eller dela upp anmälningsavgiften, utan hjälp
oss genom att anmäla ett uppskattat antal för respektive avdelning på er kår. För att sedan göra
en definitivanmälan med betalning och senast 15/5–2018. Mer information om definitivanmälan
kommer i kommande lägerbrev.
Intresseanmälan för kårer görs här: kar.legend2018.se
Vill du bara vara säker på att inte missa lägerbrev så anmäl dig här: brev.legend2018.se

Funktionärer
Vi söker självklart funktionärer, vare sig du vill hjälpa till med att bygga upp lägret innan och ta
hand om olika plats-funktioner, göra ett riktigt roligt program, ta hand om ett café, dela ut mat
till alla scouter, laga mat till andra funktionärer eller sälja glass till glada deltagare så vill vi att
du anmäler ditt intresse här: funk.legend2018.se
För funktionärer så tar vi ut en avgift för att täcka upp matkostnader, 50 SEK per dag plus 50
SEK för lägertröja, men högst betalar man för 7 dagar, alltså 400 SEK. Vi vill dock gärna ha hjälp
på för- och efter-läger. Hjälper man till på förlägret så minskas avgiften med 200 SEK, likadant
om man hjälper till på efterlägret, med andra ord kan man minska sin funktionärsavgift till 0
SEK. Mer information om denna lösning kommer i framtida lägerbrev.
Även deltagare kan sänka sin deltagaravgift om man är 15 år eller äldre, precis på samma sätt
som funktionärer. Vi behöver många tappra scouter som hjälper till och bygger upp och river
lägret, anmäl detta i funktionärsanmälan och skriv att du vill åka som deltagare men delta på
förläger och/eller efterläger.

Platsannons
Vi söker med ljus och lykta efter en eller flera matansvariga. Gruppen ansvarar för lägrets mat,
utdelning av densamma, kiosker/caféer samt funktionärskök. Det finns redan nu intresserade av
att vara med i gruppen men det saknas ansvarig som också deltar på LÄKO-mötena, detta är
något vi behöver ha tillsatt snarast så anmäl intresse i formuläret eller maila till
info@legend2018.se.

Information framöver
Nästa lägerbrev planeras skickas ut den kring jul och nyår, därefter kommer ett när vårterminen
kommit igång och det är i det definitivanmälan börjar samlas in. Till dess surfa till
www.legend2018.se, gilla sidan och följ oss där. Den allra viktigaste informationen för kårer och
deltagare kommer självklart ut med lägerbrevs-utskicken men ibland kommer informationen ut
snabbare på vår sida plus att där kommer det finnas andra roligheter.
Vill du vara säker på att inte missa lägerbrev så anmäl dig till dem här: brev.legend2018.se

Ha nu en fortsatt härlig scouthöst,
LÄKO Legend 2018

