Hej!
Vi är avdelningen Stigfinnarna i Kristina Scoutkår, ett glatt gäng på 11 killar och tjejer mellan 14 och
17 år. Sedan avdelningen startades under hösten 2015, har vi planerat att resa till ett läger i England,
samt besöka London tillsammans från juli till augusti år 2018, för att försöka återuppbygga
internationella kontakter, något som vi i Kristina Scoutkår inte haft på mycket länge, trots att det är
en viktig del av scouterna som organisation.
Syftet är alltså att ha ett utbyte med scouter från andra länder, för att utveckla förståelse mellan
olika kulturer och nationer, och på så sätt verka för en bättre värld. Vi hoppas även kunna få kontakt
med en eller flera scoutkårer utomlands, och sedan bibehålla kontakten med dessa över exempelvis
internet, och således även i framtiden ha ett utbyte med dessa. Till exempel hoppas vi kunna bjuda in
dem till läger i Sverige någon kommande sommar. Dessutom tror scouterna på en anda av ”Learning
by Doing”, vilket går ut på att man lär sig genom att göra saker, och i denna andan tror vi att
planeringen och genomförandet av denna resa kan utveckla oss i Stigfinnarna, till mer
ansvarstagande individer.
Målet är, som redan sammanfattats i korthet, att resa, med 12 personer (10 scouter och 2 vuxna) till
England på ett scoutläger, att ha ett lokalt utbyte med lokala scoutkårer, samt att besöka London
med omnejd, i synnerhet Gilwell Park Scout Centre, utanför London. Dessutom ämnar vi som tidigare
nämnts söka ett utbyte med en eller två scoutkårer, som vi kan hålla kontakten med. Vi vill även
försöka se till att alla på avdelningen som vill ska kunna vara med på resan, och vi vill därför hålla
nere kostnaden så mycket som möjligt för de som ska delta. Dessutom tänker vi dokumentera resan,
för att det ska bli lättare för kåren att vidare utveckla utbyten med andra kårer över hela världen.
Varför kontaktar vi nu er om detta? Jo, som ni vet är ju inget gratis, och i nuläget tror vi att resan
kommer kosta 161 000 SEK, eller 13 400 SEK per deltagare. Detta är, som ni vet, rätt mycket pengar,
och därför tänker vi nu be er att sponsra oss. Men vi är mycket medvetna om att detta kräver en
gentjänst av något slag, och detta kan vi självklart erbjuda, exempelvis en fyra timmars teambuildingoch samarbetsaktivitet på scoutvis, enklare arbeten av typ inventering, eller att presentera vårt
projekt efteråt för er. Ni kan även få ert namn i vår scoutlokal, på profilkläder vi kommer
att använda i olika sammanhang, och på de hemsidor och sociala medier som vi har.
Tveka inte att höra av er om ni är intresserade, eller har frågor!
Med vänliga hälsningar, Stigfinnarna Kristina Scoutkår.
Kontakt: Erik Granath, 070-575 31 90 eller e-post erik@granath.me

