Common Ground 2020
Påmeldingsinfo
Når? 1.-11. august, 2020
Hvor? Kent County Showground - England
Påmeldingsfrist? 1. april, 2020
Framfylkingen ønsker å invitere ungdom og unge voksne med på sommerleir i England fra 1.
til 11. august, 2020. Common Ground 2020 er vår paraplyorganisasjon IFM-SEI sin
internasjonale sommerleir og den arrangeres av vår Engelske søsterorganisasjon,
Woodcraft Folk. Common Ground 2020 er en leir hvor venner fra hele verden deltar for å
samarbeide i solidaritet, knytte bånd og ha det gøy sammen.
Temaet for campen er: Internasjonalt vennskap og solidaritet.
Hvem kan bli med på Common Ground?
På Common Ground kommer det til å være deltakere i alle aldre, fra små barn til eldre
“veteraner”. Framfylkingen ønsker å gi et leirtilbud spesielt til ungdomsmedlemmene våre, og
har satt en nedre grense på 13 år og en øvre grense på 25 år for å delta på leiren.
Om du er over 18 år kommer du til å bli tildelt noe lederansvar eller andre ansvarsoppgaver i
forbindelse med leirdeltakelsen. Dette er både gøy og lærerikt og en mulighet for å utvikle
deg som ung leder i organisasjonen.
Hvor er leiren?
Leiren arrangeres på Woodcraft Folk’s leirsted, Kent County Showground, Sør-øst i
England. Les mer om leirstedet her: https://kentshowground.co.uk/
Når er leiren?
1. - 11. august, 2020.
Hva kommer vi til å gjøre på leir?
På Common Ground kommer vi til å bo i landsbyer av telt sammen med andre leirdeltakere
fra hele verden. Hver landsby har sitt eget teltkjøkken hvor alle dagens måltider blir servert
og hver dag har landsbyen morgenmøte etter frokost. Gjennom dagen får du kanskje
spesielle ansvarsområder du må ta deg av, slik som kjøkkentjeneste eller ryddepatrulje.
Det vil være masse aktivitet gjennom en leirdag og du kan velge mellom mange ulike ting å
delta på. Eksempler på ulike programmer man kan delta på er “feminisme”, “konflikt og fred”,
“miljø og migrasjon”, “antirasisme” osv.
Sjekk ut https://www.commonground.camp/about/programme/ for ulike temaområder og
https://www.commonground.camp/about/camp-itinerary/ for tentativt dagsprogram.

Hvem kommer du til å reise på leir med?
Du kommer selvfølgelig til å møte mange nye mennesker på leir og du kommer til å leve side
om side med nye venner fra hele verden i 10 dager. Men det er greit å ha noen kjente fjes
med seg på sommerleir også.
Du kommer til å reise med en gjeng med andre unge frammere. Kanskje er det noen du
kjenner fra før, og kanskje får du deg noen nye venner fra andre framlag.
Vi kommer også til å være 3 reiseledere med på turen, i tillegg til Jess som er en del av
teamet som planlegger campen og jobber på Framfylkingens kontor i Oslo. Vi er med på
hele reisen ned til England og være tilstede under leiroppholdet. Vi er tilgjengelig uansett
hva det skulle være du trenger hjelp til eller vil snakke om. En liten presentasjon av oss fire
finner du nederst i dette dokumentet.
Hva må du ha med?
På leir kommer vi til å sove i telt uansett vær og vind. Det mulig vi planlegger det slik at
Framfylkingen stiller med store gruppetelt, men i utgangspunktet er det vanlig telt som
gjelder. Du trenger sovepose og liggeunderlag/sammenleggbar madrass, noe å spise og
drikke med, skift for flere dager, og klær for vær og vind. Vi kommer med en mer utfyllende
pakkeliste når det nærmer seg, men om du allerede nå vet at du mangler noe utstyr du tror
du kommer til å trenge på leir, kan du gi oss en lyd.
Kostnader:
Leirdeltakelsen koster 205 pund. I tillegg kommer det kostnader på reise, totalt mellom tre til
fem tusen kroner.
Framfylkingen sponser hver deltaker med 1000 kr. I tillegg oppfordrer vi lokallaga til å
sponse sine ungdommer som ønsker å reise på sommerleir.
Påmelding:
Følg linken under for påmelding.
Påmeldingsfrist: 1. april 2020
Vi ønsker gjerne å starte bli-kjent-prosessen så tidlig som mulig og ber derfor alle deltakere
sende ved en liten filmsnutt der du presenterer deg selv på engelsk. Få med navn, alder og
forteller oss hvilke tre ting du vil ha med deg på leir (det er ikke lov å si telt, sovepose og
liggeunderlag). Vi kommer til å sette sammen snuttene til en liten film som alle deltakere kan
få se før dere reiser på leir.
Link til google docs påmelding:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAJA1-qltkLhKUc88e5hhvWp0OlahSIIsCZ_y60
53Ew6tO9Q/viewform
Husk å følge linken på slutten av spørreskjemaet for å laste opp video.

Hvis du har noen spørsmål angående leiren eller trenger hjelp til påmelding, kontakt oss på
mail: framfylkingen@gmail.com

Reiselederne:
Åsta:

Åsmund:

Jeg er lederen for Framfylkingens
ungdomsutvalg og har fylt 19 når vi skal reise på
tur. Jeg har vært
reiseleder før
under
demokratiskolen,
og har deltatt på
mange
internasjonale
leirer tidligere. Jeg
er kjempeglad i å
spille kort og leke
fellesleker, og
gleder meg masse
til å bli kjent med
alle som skal reise.

Heisann.
Jeg er Åsmund Lorch-Falch og sitter i
ungdomsutvalget og som nestleder i
internasjonalt utvalg. Jeg er 18 år under leiren i
England, og har har vært på både
internasjonale
leirer og møter
tidligere. Jeg
er ekstremt
energisk og
jeg digger å bli
kjent med nye
folk. Gleder
meg til å treffe
nye og kjente
fjes på leiren.
Håper vi sees!

Sofie:

Jess:

Jeg er 25 år og student i Bergen. Jeg har vært
aktiv i Framfylkingen siden jeg var 3 år gammel,
med Kurland framlag som lokallaget mitt.
Jeg har vært sentralstyremedlem i to perioder,
med lederverv for det internasjonale utvalget. og
har vært en aktiv deltaker på camps og
seminarer, både i utlandet og i Norge fra jeg var
12-13 år gammel. I tillegg har jeg hatt
ledervervet ved planleggingen og
gjennomføringen av vår internasjonale
konferanse på Utøya i 2017, og har blant annet
vært reiseleder for Fram-ungdommer som har
deltatt på
Demokratiskolen
og andre
ungdomskurs og
helgeturer.
Jeg elsker
sommerleir og
gleder meg til å
reise på leir til
England med
både kjente og
nye fjes. Sees!

Jeg heter Jess Gallardo. Jeg er prosjektleder for
Framfylkingens Common Ground-komité. Min
oppgave er å støtte komiteen og gruppen som
skal til leiren. Dette inkluderer også
administrering av bookingen. Jeg er medlem av
Common Ground-styret, noe som betyr at jeg
har direkte kontakt med organisatorene av
leiren, og jeg vil være tilstede under leiren med
ansvar for å støtte de frivillige.
Jeg er aktiv i IFM-SEI, vår
paraplyorganisasjonen,
som også er ansvarlig
for at denne
internasjonale leiren,
Common Ground,
skjer. Jeg har dessuten
vært medlem av Esplac
(søsterorganisasjon i
Catalonia) og Nuoret
Kotkat
(søsterorganisasjon i
Finland).
Tusen takk,
Jess

