Porten
till
Arbor

Nattkamp
6 7 oktober 2018
o

SKARA STIFT
När mörkret tätnar och hösten färgar asp och björk i guld, när den första
nattfrosten glittrar i gräset och månen glänser i barrskogens dunkel - då
bjuder Svenska Kyrkans Unga i Skara stift in till ungdomsmöte, kämpanatt
och det delade brödets gudstjänst.
Fem distrikt, som också välkomnar vänner från andra delar av landet,
kämpande och sjungande i den vänliga nattens och skogsgläntornas
gemenskap, där också Kristus är med.
Att stiga genom Arbors port är att hamna i Trädfolkens land. Utmed vindlande stigar, vilda passager och väl upptrampade spår stannar vi till i
Gläntorna, de olika Trädfolkens visten.

porten till arbor

När mörkret tätnar och hösten färgar asp och björk i guld, när den första nattfrosten glittrar i gräset under träden och månen glänser i barrskogens dunkel
- då bjuder Svenska Kyrkans Unga i Skara stift in till ungdomsmöte, kämpanatt
och det delade brödets gudstjänst.
Fem distrikt, som också välkomnar vänner från andra delar av landet, kämpande och sjungande i den vänliga nattens och skogsgläntornas gemenskap,
där också Kristus är med.
Att stiga genom Arbors port är att hamna i Trädfolkens land. Utmed vindlande
stigar, vilda passager och väl upptrampade spår - för att stanna till i Gläntorna,
de olika Trädfolkens visten.

Tid och Plats
Lördag och söndag 6-7 oktober 2018.
Det vidsträckta skogsområdet söder om Ulricehamn, i sydligaste Skara stift. Lägerplats samt start/
mål är lägergården Dammen, i Tvärreds socken, mitt i detta skogsland.

Program
Lördag
•Mässa i Tvärreds kyrka kl 14.
•Gemensam körning från kyrkan till Dammen.
•Lägerslagning. Middag.
•I skymningen tänder vi lyktor och eldar och gör oss redo att träda in i landet Arbor.
•Café FairTräd öppnar vid första start kl 19.30. Bakverk, drycker, frukt, choklad och kanske annat
godis (krav och fairtrade så långt det är möjligt).
Söndag
•Frukost kl 9, därefter morgonmässa.
•Prisutdelning. Ära och jubel.
•Hemfärd ungefär kl 12.

Deltagande och Kostnad
Kostnad för medlem: 250 kronor/person vilket debiteras i efterhand. Ej medlem: 350 kr.
Hela laget anmäler sig på den särskilda anmälningslappen. Anmälan skickas till:
Svenska Kyrkans Unga i Skara stift, Anmälan till Nattkampen, Box 263, 532 23 Skara.
Anmälan skall vara Skara stift tillhanda senast 17 sept. Ingen anmälan via e-post!
Efteranmälningar fram till 24 sept debiteras med en extrakostnad på 50 kr/person. Ingen lunchpåse
vid efteranmälan. Anmälningar efter 24 sept mottages ej.
Återbud efter 24 sept debiteras med full kostnad (gäller ej mot uppvisande av sjukintyg etc
senast 12 okt 2018 från läkare, förälder eller ansvarig ledare).
Efter anmälan kommer kontaktpersonen få bekräftelse via e-post eller vanlig postgång.

Laget och Startklasserna
Laget skall bestå av 4-7 deltagare. Varje lag skall ha en ansvarig ledare (minst 18 år)
Klass 1 Yngre - med ledare utom tävlan
13-16 år (född 05-02). Skall ha en ansvarig ledare 18 år eller äldre, utom tävlan.
Tävlar för en lokalavdelning-församling.
Klass 2 Äldre
17-22 år (född 01-96), en deltagare får vara äldre, inom tävlan. Laget skall ha en deltagare (minst
18 år) som ansvarig ledare, inom tävlan. Tävlar för en lokalavdelning-församling.
Klass 3 Alla åldrar
13 år (född 05) och äldre. Laget skall ha minst en deltagare som är 18 år eller äldre som ansvarig
ledare, inom tävlan. Tävlar för en lokalavdelning-församling.
Klass 4 Övriga
Övriga lag. Blandlag från olika lokalavdelningar/församlingar, lag från övriga distrikt eller andra
lag. Skall innehålla en ansvarig ledare, 18 år eller äldre, inom tävlan.
Lag sammansatt av deltagare från flera lokalavdelningar/församlingar kan även delta i annan
klass under en lokalavdelnings eller församlings namn.
Distriktsstyrelselag kan tävla på samma villkor som lokalavdelning/församling.

Kampen och Banan
Banans längd är en mil. Den slingrar sig fram genom den stora, vänliga, mörka Skogsvärlden Arbor. Spåret löper utmed porlande bäckar, på böljande skogsvägar, klättrar uppför branta stigar,
följer urgamla lättvandrade leder. Här och var finns Gläntorna och de olika Trädfolken hem.
Lägereldar lyser upp mörkret, facklor brinner, välkomnande röster hörs.
Hos Trädfolken kommer ni bland annat stöta på de evigt återkommande uppgifterna:
• Bokens berättelser (Bibelkunskap)
• Läkandets konst (Sjukvård)
• Skogsgläntans kunskaper (Friluftsliv)
Utöver dessa tre kommer det vandrande laget stöta på ytterligare fem kontroller. Kanske laget redan
nu kan ana något av dessa kontrollers innehåll...
Allra djupast inne i skogen kommer lagen också finna en rastplats: en större glänta med eld, värme
och ljus. En plats där det bjuds på enkel men stärkande kost: frukt, bröd, kött och dryck, en stunds
vila och god gemenskap kring brasan hos Fruktträdens folk.

Lunchmat
Ni som reser långt kan beställa en lunchpåse för hemresan. Kostar 50 kr. Ange på anmälningen.

Mer information
finns på nattkampen.se eller hos stiftspedagog Anders Blom 0511-26230. Utrustningslistor, vägbeskrivning, förslag på förberedelser mm kommer att finnas på hemsidan från och med 17 sept.

Vi ses i oktober!
Svenska Kyrkans Unga
i Skara stift

Vi som kommer
Anmälan till Porten till Arbor - 6-7 oktober 2018
Lokalavdelning/församling ............................................................................................................
Distrikt ............................................................................................................................................
Kontaktperson 2 - om kontaktperson 1

Kontaktperson 1:
Namn .........................................................................

ej deltar under natten skall kontaktperson
som deltar under natten anges här:

Adress .......................................................................

Namn .......................................................

e-post ........................................................................

mobil .......................................................

telefon .......................................................................
Färdsätt:

Bil/minibuss p

Boende:

Mindre tält p

Buss p
Stortält, tältkåta p

Vindskydd p

Lagets namn (max 15 tecken) ................................................................................
Klass 1 p
Klass 2 p
Klass 3 p
Klass 4 p
								
Deltagares namn
Medlemsnummer
Född år

Kost etc

Ledare

Beställer också Lunchpåsar, antal: ..............
Faktureringsadress .....................................……………...................................................................
...........................................…………….............................................................................
Övrigt av vikt ...........................................……….............................................................................
...................……...........………..............................................................................

