Opgavebeskrivelse

Aktivitetsansvarlig
Som aktivitetsansvarlig på Terra2021 forventes det at du bidrager med nødvendig planlægning inden for dit
ansvarsområde samt at du deltager på lejren hele ugen. Lejrchefen og hendes assistenter holdes orienteret om alt i
planlægningen og briefes jævnligt om hvad der rører sig både under planlægningen og afviklingen.
Ansvarsområder:

•

At finde det nødvendige mandskab til planlægning og afvikling af aktiviteter på lejren.

•

Terra2021 får 4 aktivitetsmoduler, som skal være identiske i Øst og Vest. Derfor er det aftalt at hver lejr tager sig
af 2 moduler. Planlægningen af disse to moduler skal ske under følgende hensyn:

o

De 4 moduler skal alle behandle lejrens tema, men ud fra hver en af de fire Gnisters indgangsvinkler på
området. Øst skal bruge Flora og Mille, Vest bruger Kat og Sofie. Dermed bliver temaerne som Øst skal
planlægge: Mille = Madspil eller DYI af genbrug og Flora = Dyrevelfærd eller klimaets påvirkning af
dyrelivet.

o

Aktiviteterne skal kunne afvikles uden brug af gruppernes ledere.

o

Aktiviteterne skal være i overensstemmelse med De grønne pigespejderes værdier, mål og strategi.

o

Aktiviteterne skal være inspirerende for lederen, men også gerne være tænkt større end hvad vi
normalt kan gennemføre i vores egne grupper. Indtænk en WOW-effekt.

o

Indtænk gerne samarbejdspartnere, men husk at aktiviteterne skal kunne gennemføres to steder på
samme tid.

•

Derud over er der onsdag indlagt en gå-turs aktivitet som ikke er for spilopperne. Denne gå-tur skal foregå i
området omkring lejren og på en eller anden måde (gerne indtænkt en mobil-løsning) have nogle opgaver som
egner sig den natur der findes i området omkring lejren så deltagerne lære noget om jordkloden på et helt
håndgribeligt plan. Er der en særlig plante i det område, bestemte fugle der yngler der eller andet. Samtidig skal
pigerne naturligvis samle affald. Om aftenen laves en konkurrence mellem øst og vest - hvem har samlet mest
affald?

•

I tæt samarbejde med Vestlejren sikres at begge lejre er i stand til at gennemføre ALLE 4 aktiviteter. Det er altså
din rolle at overdrage de to aktiviteter som Øst skal planlægge samt at sætte dig godt ind i de to aktiviteter som
Vest planlægger. Bemærk at det er nødvendigt med tæt kommunikation i planlægningsfasen så vi ikke ender ud
med aktiviteter der ligner hinanden.

•

Aktivitetsteamet er også ansvarlig for afvikling af de to aktiviteter planlagt af Vest, da Vest ikke stiller mandskab
til afvikling i Øst (ligesom vi ikke stiller med mandskab den anden vej rundt).

•

Der udpeges en Spilopværtinde som vil bistå aktivitetsteamet i en form for konsulentrolle i forhold til
aktiviteterne. Dette fordi alle aktiviteterne skal kunne gennemføres af spilopperne eller der skal tilbydes en

lignende aktivitet som dog er på spiloppernes niveau. Spilopværtinden skal derfor orienteres om alle aktiviteter
og vil assistere i det omfang det er nødvendigt for at sikre gode aktiviteter til spilopperne.

•

Det forventes at du deltager i evalueringen efter lejren.

Vi er opmærksomme på at der sættes høje forventninger til denne opgave. Lejrledelsen mangler ikke ambitioner på
området. Derfor er det vigtigt at du føler dig inspireret af ledelsens forventninger på området. Til gengæld lover vi at
bakker op og hjælper alt hvad vi kan.
Skulle yderligere opgaver opstå lover vi at det kun er din opgave såfremt du giver tilsagn herom. Skulle det ikke være
tilfældet vil lejrledelsen finde en person til den nye opgave. Med andre ord: ved at sige ja til denne opgave forpligter du
dig ikke til mere end ovenstående opgaver.

Opgavebeskrivelse

Maskot
Som Maskot på Terra2021 forventes det at du bidrager med nødvendig planlægning inden for dit ansvarsområde samt at
du deltager på lejren hele ugen. Lejrchefen og hendes assistenter holdes orienteret om alt i planlægningen og briefes
jævnligt om hvad der rører sig både under planlægningen og afviklingen.
Ansvarsområder:

•

At fungere som maskot i den i udklædning både fra scenes arrangementer og under aktiviteter så deltagerne får
god mulighed for at møde maskotten så meget som muligt.

Bemærk: Vi forestiller os at du er cirka 18 år (+/-), udadvendt og smilende. det er en fordel af du er glad for den
opmærksomhed de yngste medlemmer af korpset vil giver dig på lejren og kan håndtere hvis de bliver for nærgående
mv. Det er fordel at være scenevant.
Skulle yderligere opgaver opstå lover vi at det kun er din opgave såfremt du giver tilsagn herom. Skulle det ikke være
tilfældet vil lejrledelsen finde en person til den nye opgave. Med andre ord: ved at sige ja til denne opgave forpligter du
dig ikke til mere end ovenstående opgaver.

Opgavebeskrivelse

Tusmørkeløb og introløb
Som ansvarlig for de to løb på Terra2021 forventes det at du bidrager med nødvendig planlægning inden for dit
ansvarsområde samt at du deltager på lejren hele ugen. Lejrchefen og hendes assistenter holdes orienteret om alt i
planlægningen og briefes jævnligt om hvad der rører sig både under planlægningen og afviklingen.
Ansvarsområder:

•

At planlægge og udføre de to løb samt finde nødvendig stab hertil.

•

Tusmørkeløbet SKAL planlægges sammen med tilsvarende team i VEST, da de to lejre skal være så ens som
muligt.

•

Det forventes at du deltager i evalueringen efter lejren.

Om tusmørkeløbet:
Tusmørkeløbet er for mange deltagere deres første “natløb” og skal passe ind i pigespejderværdierne (særligt
skal det foregå så pigerne føler sig trygge samtidig med at grænser rykkes). Løbet skal også passe ind i lejren
tema og det er vigtigt at der holdes kontakt til de to aktivitetsteams, for at sikre en god sammenhæng mellem
aktiviteter og tusmørkeløbet.
Løbet skal gennemføres uden brug af gruppernes ledere. Der kan med fordel gøres brug af seniorpatruljen.

Om introløb:
Dette løb kan af gode grunde ikke planlægges med VEST idet formålet med løbet er at give deltagerne ved
ankomst lærer området at kende. hertil må vi går, her er toiletterne, hvor kan jeg finde hjælp etc.

Skulle yderligere opgaver opstå lover vi at det kun er din opgave såfremt du giver tilsagn herom. Skulle det ikke være
tilfældet vil lejrledelsen finde en person til den nye opgave. Med andre ord: ved at sige ja til denne opgave forpligter du
dig ikke til mere end ovenstående opgaver.

Opgavebeskrivelse

Madansvarlig
Som madansvarlig på Terra2021 forventes det at du bidrager med nødvendig planlægning inden for dit ansvarsområde
samt at du deltager på lejren hele ugen. Lejrchefen og hendes assistenter holdes orienteret om alt i planlægningen og
briefes jævnligt om hvad der rører sig både under planlægningen og afviklingen.
Ansvarsområder:

•

At udarbejde en madplan for frokost og morgenmad.

•

At sørge for indkøb - og i særdeleshed sponsoraftaler så budgettet overholdes.

•

At finde den nødvendige stab (både til madlavning, opvask, uddeling af maden og oprydning efter spisning).
Det er tænkt at den madansvarlige også fungere som “køkkenschef” og derfor er med til madlavningen.

•

At indtænke klima i lejrens mad (madspild etc - kan vi f.eks. finde nogle som vil overtage rester? andet…)

•

Det forventes at du deltager i evalueringen efter lejren.

Bemærk:
Aftensmaden leveres af Fru Bonde.
Deltagerne vasker egen service op.
Der spises frokost og aftensmad i 2 hold.
Morgenmad foregår som vi kender det NYS.
Se ugeplanen for at lette planlægningen.

Skulle yderligere opgaver opstå lover vi at det kun er din opgave såfremt du giver tilsagn herom. Skulle det ikke være
tilfældet vil lejrledelsen finde en person til den nye opgave. Med andre ord: ved at sige ja til denne opgave forpligter du
dig ikke til mere end ovenstående opgaver.

Opgavebeskrivelse

Torvemester
Som Torvemester på Terra2021 forventes det at du bidrager med nødvendig planlægning inden for dit ansvarsområde
samt at du deltager på lejren hele ugen. Lejrchefen og hendes assistenter holdes orienteret om alt i planlægningen og
briefes jævnligt om hvad der rører sig både under planlægningen og afviklingen.
Ansvarsområder:

•

Planlægning og afvikling af torvets aktiviteter (som både består af fritidsaktiviteter, salg af merchandise og
slikbod).

•

Planlægning og afvikling af ledercafeen, som har til huse i spiseteltet.

•

At finde den nødvendige stab således at afviklingen kan ske på en god måde. Bemærk at en af aktiviteterne på
torvet vil være mulighed for at få trykt lejrmaskotten på en t-shirt.

•

Det forventes at du deltager i evalueringen efter lejren.

Skulle yderligere opgaver opstå lover vi at det kun er din opgave såfremt du giver tilsagn herom. Skulle det ikke være
tilfældet vil lejrledelsen finde en person til den nye opgave. Med andre ord: ved at sige ja til denne opgave forpligter du
dig ikke til mere end ovenstående opgaver.

Opgavebeskrivelse

Scenemester
Som scenemester på Terra2021 forventes det at du bidrager med nødvendig planlægning inden for dit ansvarsområde
samt at du deltager på lejren hele ugen. Lejrchefen og hendes assistenter holdes orienteret om alt i planlægningen og
briefes jævnligt om hvad der rører sig både under planlægningen og afviklingen.
Ansvarsområder:

•

•

At sørge for teknikken under alle aktiviteter som finder sted ved scenen. Det drejer sig om:

•

Åbningsshow

•

Godnathistorien

•

Opstart og lukning af aktiviteter

•

Gudstjenesten

•

Spiloplejrbål

•

Afslutningsbålet

Afspille musik forud for samlingstidspunkter.

•

At sikre en god kommunikation med aktivitetsteamet, spilopværtinden, seniorpatruljen, præsten og andre som
er involveret i scenens aktiviteter.

•

Sammen med lejrchefen/assistenter og VEST at planlægge og afvikle åbningsshow (som næsten er færdigt) og
afslutningsbålet. dette arbejde er påbegyndt men der er stadig stor mulighed for at påvirke indholdet.

•

At finde det nødvendige mandskab til planlægning og afvikling af sceneaktiviteterne.

•

Det forventes at du deltager i evalueringen efter lejren.

Skulle yderligere opgaver opstå lover vi at det kun er din opgave såfremt du giver tilsagn herom. Skulle det ikke være
tilfældet vil lejrledelsen finde en person til den nye opgave. Med andre ord: ved at sige ja til denne opgave forpligter du
dig ikke til mere end ovenstående opgaver.

Opgavebeskrivelse

Voksentilbud
Som ansvarlig for voksentilbud på Terra2021 forventes det at du bidrager med nødvendig planlægning inden for dit
ansvarsområde samt at du deltager på lejren hele ugen. Lejrchefen og hendes assistenter holdes orienteret om alt i
planlægningen og briefes jævnligt om hvad der rører sig både under planlægningen og afviklingen.
Ansvarsområder:

•

At planlægge i samarbejde med VEST to tilbud til ledere, stab og spilopforældre samt afvikle dem. Det drejer sig
om:

•

Escaperoom.

•

Et oplæg som kan afholdes på begge lejre samtidig (dette er næsten planlagt).

•

At finde det nødvendige mandskab til planlægning og afvikling af de to tilbud.

•

Det forventes at du deltager i evalueringen efter lejren.

Skulle yderligere opgaver opstå lover vi at det kun er din opgave såfremt du giver tilsagn herom. Skulle det ikke være
tilfældet vil lejrledelsen finde en person til den nye opgave. Med andre ord: ved at sige ja til denne opgave forpligter du
dig ikke til mere end ovenstående opgaver.

