Infopaket 2

Snart kommer Memoria vaga!
I år fyller roverscouting 100 år och det ska hyllas genom att
inspirera alla roverscouter att engagera sig tillsammans. Det gör
vi genom att lansera ett do-it-yourself-program som heter
Memoria vaga (minnenas väg/roverfärd). Programmet fokuserar
framförallt på färdvalen men också på de globala
hållbarhetsmålen och riktar sig till roverscouter över hela
Sverige.
Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå
fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom,
att minska ojämlikheter i världen, att lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa. Den svenska
regeringen har beslutat om hur Sverige ska jobba med de globala målen, en handlingsplan som kallas
Agenda 2030 och scouter i Sverige kommer också fortsätta att göra världen bättre. Scouternas
program till hållbarhetsmålen. Som en del av vårt firande ska vi roverscouter göra vår del att detta ska
uppnås, genom detta do it yourself-program. Som allt vi gör i Scouterna är även programmet knutet
till Scouternas program, självklar med inriktning roverscouternas färdval. Som roverscout anpassar
du det du vill göra efter dina behov, förutsättningar och intressen. Därför så finns det i
roverscoutprogrammet: naturen, kulturen, samhället och ledarskapet. Roverscouting är en resa i
personlig utveckling, genom nya upptäckter och mot nya erfarenheter.
. Programmet släpps i början av juni och är tänkt att genomföras sommaren 2018 och aktiviteterna ni

väljer passar utmärkt att exempelvis genomföra under sommarläger.
Programmet kommer att bestå av olika aktiviteter, men tänk gärna utanför ramarna och skapa ditt
eget do it yourself-program präglat av hållbarhetsmålen och färdvalen. Vad brinner du för, vad kan du
bidra med, vad finns runt omkring dig där du är som du kan påverka positivt?
Det finns en blandning av aktiviteter som varierar i storlek och omfattning, ni ska kunna hitta vad
som passar er. Vissa aktiviteter går bra att använda som mötesmaterial för yngre scouter där du som
roverscout får leda och arbeta med de hållbara målen. Det går även utmärkt att göra aktiviteterna i
ditt roverlag eller tillsammans med andra scouter.
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Filmen
För att föreviga 100-årsjubileet med roverscouting ska alla roverscouter filma, ta bilder och på andra
sätt dokumenterar när ni håller på med programmet, eller har ett roverhäng där ni exempelvis pratar
om vad som är bra med att vara roverscout.
Detta skickas till oss så gör vi en jubileumsfilm som bland annat kommer visas på
demokratijamboreen den 10 november. Detaljer kring krav på materialets längd, filstorlek och format
kommer formuleras och även via vilka medel vi tar emot materialet på kommer tillsammans med
Memoria vaga i juni. Då kommer också förslag på frågor ni kan svara på/prata om. Vi kommer ta
emot material fram tills den 31 augusti.

Märken
Självklart kommer det att finnas ett märke för Memoria Vaga! Mer info om märket kommer komma
framöver med redan nu så finns ju Färdvalsmärkena i Scoutshopen samt det internationella
jubileumsmärket!. Mer info om märkena kommer att finnas med vid lanseringen av programmet håll utkik!

Save the date!
•
•
•
•
•

Memoria vaga | juni
World Youth day | 12 augisti
Sista datumen att skicka in sitt filmbidrag | 31 augusti
Infopaket 3 | 19 september
Tårtkalas i Karlstad på Demokratijamboree | 9 november

Avslutande ord
Vi är supertaggade - det är ju inte varje dag man får fira en så pigg 100-åring av denna dignitet! Var
även med och gör vår framtid på denna planet ljusare, de hållbara målen är viktiga, alla kan inte göra
allt men roverscouter kan påverka.

Kontakt
Följ oss på vår facebooksida där vi heter Roverscouterna. Mejl: rover100@scouterna.se

