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Lägerområdenas ansvar 
 
Bland det första vi i Ledningsgruppen började med var att fundera över vad vi ville få 
ut med lägret. "Vad är det som är viktigt, vad vill vi jobba mot?" "Vad har vi för 
vision?" "Vilka ledord ska lägret ha?". Utvärderingen från Medvind luslästes, 
blandades med våra egna erfarenheter och det landade i en vision, ett namn och 4 
ledord. 
 
Vision 
Vår vision med Oslagbart är ett läger med Gud i centrum och ett läger där alla, 
oavsett om man är ledare, ledarscout, scout eller funktionär känner att man behövs 
och bär på känslan av att man är värdefull!  
 
OSLAGBART 
Att sätta namn på ett vanligt läger är inte alltid lätt, att ta fram namn på ett storläger 
är inte lättare. Det var många vändor fram och tillbaka innan vi tillslut hade 4 
alternativ som vi i ledningsgruppen enats om att välja ett av. På vägen hem kör Ida 
förbi Ed:s Herrgård och ordet OSLAGBART dyker upp. Det presenterades till resten 
av ledningsgruppen med "Nu blir ni väl galna men...". Ja kanske lite till en början, 

men inte längre J Vad är det då vi tänker med OSLAGBART, jo: 

o Livet med Gud är OSLAGBART! 

o Du är OSLAGBAR, för du är skapad till Guds avbild och du är unik, briljant, 

underbar, makalös...! 

o Jesus är OSLAGBAR, större seger än hans finns inte! 

o När vi gör läger TILLSAMMANS blir det OSLAGBART! 

 
Ledord  
Alla som kommer med har olika saker att få ut av ett läger. Det är inte samma sak för 
en scout som åker på sitt första läger, som ledarscouten som varit med på 5 läger 
eller den erfarne ledaren som varit på så många läger att det knappt går att räkna. 
Därför kände vi att det var viktigt att tänka vad vi ville att de olika grupperna skulle 
känna och få ut av lägret.  
Vi vill ge: 

o Scouterna känslan av TRYGGHET. 

o Ledarscouten en chans att UTMANAS lite extra, både i tron och i scouting. 

o Ledarna INSPIRATION 

o Vi vill att alla ska känna att det är vi TILLSAMMANS som gör storlägret. Alla 

kårer, alla ledare, alla funktionärer, alla!  
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Vi gör det tillsammans!  
När vi läser utvärderingen från Medvind inser vi att det är viktigt att vi alla bidrar med 
det vi är bra på, och vi läser om önskemål om att använda oss av de enorma 
resurserna som finns i kårerna och att sprida uppgifter tidigt. För att göra detta 
kommer varje lägerområde få ansvara för ett antal uppgifter/programpunkter under 
lägret, precis som under våra mindre läger. Det finns uppgifter som alla har, men det 
finns också uppgifter som varje lägerområde får önska mellan! Här hoppas vi att ni 
tillsammans funderar på vad ni är bra på, vad ni brinner för! Vår förhoppning är ju 
givetvis att ni i de olika lägerområdena kommer att välja olika uppgifter, vad vi gör 
om ingen känner för att ansvara för någon uppgift återstår att se...  Får ni några bra 
idéer och tankar när ni läser hur vi har tänkt så skicka med dem till oss, vi gör detta 

TILLSAMMANS och det är bättre att ni kommer med synpunkterna nu än efter lägret!  

Uppgifter till alla lägerområden: 
De här uppgifterna har samtliga lägerområden ansvar att hålla i. Hur uppgifterna 
fördelas inom lägerområdet bestämmer respektive lägerområde själva.   

 
Ø Utse 2 Budbärare. Budbäraren kommer att vara länken mellan 

lägerledningen och lägerområdet. Det handlar om att föra information mellan 
lägerledningen och lägerområdet, både inför och under lägret. Budbärarna 
ser till att lägerområdets ansvarsområden fördelas mellan kårerna. Vi räknar 
med 2-3 träffar inför lägret och sedan en träff/dag på lägerveckan.  
 

Ø Marknadsaktiviteter 
Varje lägerområde ska ordna så att det blir i snitt 2(eller mer) 
marknadsaktiviteter per kår.  Se till att ni inom lägerområdet har ett varierat 
utbud och tänk på både aktiviteter och ätbara stationer. Försök att ordna 
minst två större "attraktioner". 
 

Ø Ett ”mindre” lägerbål som avslutas med andakt(max 40 min + 
andakt) 
-‐ 3 lägerområden slås ihop och har lägerbål tillsammans på onsdag, torsdag 

och fredag kväll. Varje lägerområde ansvarar alltså för en av dessa kvällar 
-‐ Lägerbålet avslutas med andakt av samma lägerområde som hade 

lägerbålet.   
 

Ø Utföra scoutprojekten i lägerområdet 
Scoutprojekten kommer utföras inom varje lägerområde för att ge scouten 
TRYGGHET. Hur det kommer utföras kommer det lägerområde som får den 
uppgiften att planera och informera om. 
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Ansvarsuppgifter att önska:	   
De här uppgifterna kommer att fördelas ut så att varje lägerområde ansvarar för 1-2 
av dem. Vi vill att ni önskar minst 4 av dessa som ni kan tänka er att ansvara för. 
Gärna med en kommentar om vad ni har för idéer/tankar kring uppgiften. Är det så 
att några kårer vill ta en uppgift och några andra en annan, så skriv det med! Ju mer 
information ni ger oss desto bättre fördelning kan vi göra! Vi vill ju att ni ska få den 
uppgiften som ni brinner för, den uppgiften som ni skulle tycka vara roligt att jobba 
med och som ni skulle kunna göra riktigt bra!    

 
A. Lägerbål tisdag 

Ett lägerbål direkt efter invigningen. Lägerbålet får max vara 40min 
 

B. Lägerbål lördag  
Ett lägerbål efter marknaden. Lägerbålet får max vara 40min. 
 

C. Scoutprojekt 
• Avsatt tid för projekt är för halva lägret på onsdagen kl14-16 och andra 

halvan på torsdagen kl14-16.  
• Vi tänker att scoutprojekten utförs i varje lägerområde, av de egna ledarna 

i lägerområdet för att på så sätt ge scouterna TRYGGHET. Vi tänker att ni 
planerar projekten, gör instruktioner, funderar över hur inköp ska göras 
och informerar de andra lägerområdena.   

• Önskvärt att projekten innehåller minimalt med väntetid utan håller 
scouterna aktiva större delen av tiden. 

• Vi tänker individuella val av projekt så varje scout känner sig så UNIK, 
VIKTIG, VÄRDEFULL som den är! För att alla ska känna sig värdefulla är 
det även viktigt att fundera över hur man gör för att varje scout ska få göra 
det som den helst vill.  

 
D. Ledarscoutsprojekt 

• Avsatt tid för projekt är för halva lägret på onsdagen kl14-16 och andra 
halvan på torsdagen kl14-16.  Ni ansvarar för att genomföra projekten 
båda dagarna.  

• Ha ledarscoutenars ledord "UTMANAS" i bakhuvudet. 
• Önskvärt att projekten innehåller minimalt med väntetid utan håller 

ledarscouterna aktiva större delen av tiden. 
• Vi tänker individuella val av projekt så varje scout känner sig så UNIK, 

VIKTIG, VÄRDEFULL som den är! För att alla ska känna sig värdefulla är 
det även viktigt att fundera över hur man gör för att varje scout ska få göra 
det som den helst vill. 
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E. Spårning för scouterna  
• Avsatt tid för spårningen är kl 11-16 på fredagen, då ska hela lägrets 

scouter ha genomfört spårningen 
• Ni avgör hur lång tid den ska ta, hur många scouter/patrull... 
• Vi önskar att patrullen får ett gemensamt uppdrag att lösa/klara av. Alltså 

ingen tävling mellan patruller utan en tävling med patrullen mot ”spelet”. 
På så sätt inga förlorare som känner sig dåliga, värdelösa, då alla patruller 
givetvis ska klara av att lösa uppdraget! �   

• Kanske kan man väva in gårdens historia i spårningen på något sätt? Info 
om gårdens historia finns på www.oslagbart2019.se 

 
F. Spårning för ledarscouterna 

• Avsatt tid för spårningen är kl 11-16 på fredagen, då ska hela lägrets 
ledarscouter ha genomfört spårningen. 

• Ha ledarscoutenars ledord "UTMANAS" i bakhuvudet. 
• Ni avgör hur lång tid den ska ta, hur många ledarscouter/patrull... 
• Vi tänker att varje lägerområde bildar sina ledarscoutspatruller, ev mixade 

mellan kårerna inom lägerområdet. 
• Vi önskar att patrullen får ett gemensamt uppdrag att lösa/klara av. Alltså 

ingen tävling mellan patruller utan en tävling med patrullen mot ”spelet”. 
På så sätt inga förlorare som känner sig dåliga, värdelösa, då alla patruller 
givetvis ska klara av att lösa uppdraget! �   

• Kanske kan man väva in gårdens historia i spårningen på något sätt.  Info 
om gårdens historia finns på www.oslagbart2019.se 

 
G. Insamling 

• Informera om insamlingen på tisdagen 
• Redovisa och synliggöra hur det går i insamlingen under hela lägret  
• Informera om insamlingen samt redovisa resultatet på söndagen 

 
H. Drama 

• Utföra bibeldramat under lägret. Ca 5 roller.   
• Göra bakgrunder, rekvisita osv 

 
I . Mission 

• Avsatt tid för mission är för halva lägret på onsdagen kl.14-16 och den 
andra halvan på torsdagen kl.14-16.  

• På något sätt bygga upp ett missionsområde där vi får uppleva vad 
mission kan vara. Gärna tillsammans med aktiva eller före detta 
missionärer.   

• Ni avgör i hur stora grupper besöken ska ske och hur långt tid varje 
besök ska ta. 
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J. Ledarscoutsaktiviteter på kvällarna 
• 1-1,5h aktivitet för ledarscouterna på kvällarna tis-lör. 
• Önskvärt att varje kväll innehåller både aktiviteter/underhållning och 

tillfälle till bön och lovsång.  
 

K. Ledaraktiviteter på kvällarna 
• För att alla ska få plats och för att tillgodose alla olika önskemål 

funderar vi över möjligheten att ha tre olika platser med olika innehåll 
på de olika platserna.  Vi tänker då underhållning, bön och lovsång 
respektive fika.  Fika-platsen ordnas centralt. Bön & Lovsångstältet 
ansvarar kaplansgruppen för. Så det ni ansvarar för är underhållnings-
tältet.  

• Underhållning för ledarna varje kväll.  
 
 


