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Kårinfo V 

Välkommen med på Najs 2020! I det här lägerbrevet påminner vi om deltagaranmälan som är i full gång och 
tipsar om att bjuda med föräldrar på läger.  

Najs 2020 i ett nötskal 

• Lägertiden för äventyrsscouter och äldre är onsdag 29.7 – onsdag 5.8 

• Lägertiden för vargungar är onsdag 29.7 – lördag 1.8. Observera att också äventyrsscouter får 
anmäla sig till det kortare lägret om en vecka känns för långt! 

• Byggläger ordnas söndag 26.7 – tisdag 28.7  

• Rivläger ordnas torsdag 6.8 – fredag 7.8 

• Home Hospitality ordnas onsdag 5.8 - lördag 8.8 

• Lägret hålls på Ahtela ungdomslägercentrum i Sagu, Åboland 

• Lägrets tema är Skärgårdshavet, dess natur och miljö 

 

Deltagaranmälan är öppen fram till 17.3 kl. 23.59 

Anmälningen till lägret är i igång och pågår tills 17.3. Påminn gärna era scouter om anmälningen och glöm 

självklart inte att anmäla er själva också. Tänk också på att ta kontakt med tidigare aktiva ledare i kåren. 

Vem vet, kanske också de är taggade på att få flera nya och härliga scoutupplevelser på Najs2020? 

All info om anmälningen hittas på webbsidan.  

 

Anmälan till bygg- och rivläger 

För att lägret skall kunna förverkligas behöver det både byggas upp innan lägerveckan och rivas efter 

lägret. Anmälan till bygg- och rivlägret öppnar i februari och hittas på webbsidan.  

Deltagandet i bygg- och rivlägret är gratis och är alltså en underbar chans för ledare att förlänga 
lägervistelsen!  

 

Ta med en kompis på läger! 

Också kompisdeltagare och personer som vill prova på scouting är varmt välkomna på Najs! Ta alltså gärna 

med din kompis som inte ännu är scout på läger. Storläger är ett jättebra sätt att prova på världens bästa 

hobby. 

Anmälningen sker vi Kuksa och kompisen behöver inte ha Scout-ID för att kunna anmäla sig. Mera 

information finns på webbsidan.  

 

Föräldrarna med – ju fler, desto mer Najs!  

Också föräldrar till kårens medlemmar är varmt välkomna med på läger! Föräldrarna behöver absolut inte ha 

scoutbakgrund, det räcker fint med iver och öppet sinne. Föräldrarna kan ha uppdrag inom lägerkåren som 

t.ex. akelor eller ta något annat uppdrag inom lägerorganisationen, kanske inom infra eller säkerhet. Föräldrar 

anmäler sig precis som deltagarna via Kuksa (klicka på länken “Om du inte är scout, anmäl dig här”) 

 

Välkommen på familjeläger! 

https://www.scout.fi/nu/najs2020/for-deltagare/anmalan-till-lagret/
https://www.scout.fi/nu/najs2020/
https://www.scout.fi/nu/najs2020/for-deltagare/anmalan-till-lagret/#ickeannuscout


   

 

 

Också familjer är varmt välkomna på läger!  

Under Najs kommer familjescouting officiellt lanseras i FiSSc. Målet med familjescoutingen är att kunna 

erbjuda gemensamma aktiviteter till hela familjen och att ge familjerna en möjlighet att bekanta sig med 

scoutingen. Familjescoutverksamheten är en möjlighet för vuxna att ha en hobby tillsammans med sina barn 

och att få träffa andra vuxna regelbundet.  

Info om familjeläger, lägerdagis och anmälan hittas på webbsidan.  

 

Donationskampanj 

Den första mars öppnar en kampanj där alla kan bidra till att någon mindre bemedlad kan delta i lägret.  De 

pengar som kommer in via donationer läggs till den pott som delas ut som stipendier. Ett mail gällande 

kampanjen kommer att skickas ut till alla medlemmar över 18 år i förbundet. Observera att kampanjen pågår 

enbart den 1–23 mars. 

 

Häftiga uppdrag och minnesvärda upplevelser 

Saknar du själv eller kanske någon av kårens roverscouter uppdrag för Najs? På storläger erbjuds en mängd 

olika intressanta uppdrag - för tillfället välkomnar vi till exempel gärna medlemmar till programdalarna, till 

cafét och också metafysiska programmet tar gärna emot ivriga ledare. 

Alla uppdrag, såväl stora som små, är viktiga för att vi tillsammans ska kunna erbjuda våra scouter en 

fantastisk lägerupplevelse. Såklart erbjuds alla stöd i sitt uppdrag, Najs gör vi alla tillsammans. 

Lediga uppdrag hittar du på webbsidan. Välj och vraka mellan alla spännande uppdrag och nappa på det 

som passar dig bäst.  

Utöver de lediga uppdragen på webbsidan så är lägerkårens uppdrag lika viktiga! Varje lägerkår förväntas 

ha en lägerkårschef, en kapten per 10 äventyrsscouter och en akela per 6 vargungar. Kåren behöver 

däremot inte rekrytera spejarlotser, utan hamnen utser totalt 2 spejarlotser som koordinerar alla hamnens 

spejarscouter. Tillsätt uppdragen i Kuksa, instruktioner hittar ni på webbsidan. 

 

Till och från Najs 

Deltagaravgiften inkluderar inte deltagarnas transport till och från lägerområdet. Kårerna ansvarar själva för 

att ordna sina medlemmars transporter. Observera även att ifall någon av era scouter står värd för en eller 

flera utländska scouter efter lägret, så behöver det finnas plats också för dem i bussen på hemvägen. 

Antalet nordiska scouter som deltar i Home Hospitality och vart de åker bekräftas i april, men det kan vara 

bra att redan nu fundera på detta.  

Vill ni fungera som värdkår för en nordisk grupp?  

 Vill ni lära känna nya scouter från andra nordiska länder? Då ska ni ställa upp som värdkår på Najs! 

Att vara värdkår på lägret kräver ingen stor insats av er, men ger er mycket i form av nya vänskaper och 

kontakter. Ni fungerar som ett stöd för en internationell grupp i er hamn; ni kan hjälpa dem att organisera 

tältbyn och förklara hur vår finlandssvenska storlägervardag fungerar. Det finns inga krav på att ni som 

värdkår också måste ordna Home Hospitality åt gruppen efter lägret, men ni får göra det om ni vill. 

Det här är alltså en ypperlig chans att med låg tröskel knyta kontakter till scouter i resten av Norden och ge 

era scouter möjlighet att uppleva att scouting är en global rörelse. Och vem vet, kanske ni till och med hittar 

er en ny vänkår som ni kan besöka någon gång i framtiden? 

Om ni är intresserade eller vill veta mera kan ni ta kontakt med internationell chef Isabelle Spiby 

isabelle.spiby@scout.fi 

https://www.scout.fi/nu/najs2020/for-deltagare/familjelager/
https://www.scout.fi/nu/najs2020/uppdrag-pa-lagret/lediga-basuppdrag/
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2019/04/Instruktioner_bindande_k%C3%A5ranm%C3%A4lan.pdf
mailto:isabelle.spiby@scout.fi


   

 

 

 

 

Storläger - vad är det?  

För många av kårens scouter blir kanske Najs 2020 det första förbundslägret någonsin. Berätta alltså gärna 

för era scouter om hur vardagen på storläger brukar se ut!  Ni kan också tipsa era scouter om att följa 

@najs2020 på Instagram för att få en inblick i hur feelisen på lägret kommer vara.  

 

Följ oss på sociala medier! 

Lägrets webbsida: www.najs2020.fi 

Facebook: Najs 2020  

Instagram: @najs2020 

 

Glad vändag från staben!  

Hela staben och lägerkoordinator Philippa Rytkönen svarar gärna på frågor. Du når hela lägergänget per mejl 

på fornamn.efternfamn(at)scout.fi. Philippa når du per telefon på 044 270 0574 och lägerchef Helena på 0500 

463 209.  

Staben för Najs 2020: 

Helena Federley, lägerchef 

Malin Henriksson, vice lägerchef 

Alex Söderholm, vice lägerchef 

Robert “Bobbis” Lecklin, stabsmedlem med ansvar för resurs 

Jonny Rittinghaus, infrachef 

Anna Åkerman, stabsmedlem med ansvar för personal 

Filip Nyman, stabsmedlem med ansvar för upplevelse 

Annika Rönnblad, stabsmedlem med ansvar för kommunikation 

Maja Löfgren, stabsmedlem med ansvar för program 

Ida Majors, stabsmedlem med ansvar för program 

Det här blir Najs!  

http://www.najs2020.fi/
https://www.facebook.com/events/1027752384283485/
mailto:fornamn.efternamn@scout.fi

