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Kjærra Fossepark

Hold av 24.juni til 1.juli 2023!
Da arrangeres felles kretsleir for speidere i Grenland Krets og Aust-Agder Krets ved
Kjærra Fossepark i Lardal kommune. https://www.kjaerra.no/
Leirkomiteen er godt i gang med planleggingen og vi kan se frem til en leir med
spennende aktiviteter og nye vennskap!

Hilsen fra leirsjefen -
Jeg GLEDER meg til denne leiren! Speiderleir er en fantastisk ting å være med på, vi
får oppleve nye ting, lære nye ferdigheter, vi får nye venner og blir ennå bedre kjent
med de vi har fra før. Denne gangen har vi også fått på plass et samarbeid med Høyt
og Lavt, Vestfold, som er skandinavias største klatrepark. Her blir det muligheter for at
alle kan få utfordret seg selv. Jeg gleder meg til å treffe mange av dere oppi mellom
trærne eller susende over elva på zip-line.

Si hei til Leirkomiteen!
Leirsjef; Vigdis Green-Våga, Grenland Krets
Programsjef; Gry Merethe Myklebust, Aust-Agder Krets
Indentandtursjef;; Beate K. Andreassen, Grenland Krets
Beredskapssjef;; Øyvind Danielsen, Grenland Krets
Teknisk sjef; Hanne Birte Hulløen, Grenland Krets
Økonomisjef; Nils Helge Rørå, Grenland Krets
Administrasjonssjef; Siv H. Bjørnstad, Grenland Krets

I tillegg jobbes det med å få på plass en Haikesjef og en Roverleirsjef.

Program
Med den flotte lokasjonen rett ved Klatreparken Høyt og Lavt, kan vi ikke unngå å
benytte oss av den! Så alle deltakere, store som små, vil få tilbudet om en dag i
klatreparken.
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Rovere
Under leiren vil det ikke bli lagt opp til egen roverleir, slik vi er vant med fra tidligere
leire, men at roverne sover og spiser sammen med sine egne grupper. (rovere som
kommer uten en gruppe, finner vi en plass til :) )
Det legges opp til eget roverprogram med aktiviteter som passer for roverne, egen
roverplass og egen dag i klatreparken.

Småspeidere
Leirkomiteen har bestemt at småspeiderene våre er velkommen til å delta på leiren fra
onsdag formiddag til torsdag formiddag.
Grupper som inviterer sine småspeidere må selv stille ledere som kan være med på
aktiviteter som tilbys, som blant annet klatreparken.
Det legges opp til felles leirbål for hele leiren onsdag kveld.
Mer info om småspeideropplegget kommer i senere info.

Forhåndsoppgave
Det har allerede kommet inn spørsmål om forhåndsoppgave til leiren og den ser slik ut;

Mer info om hvordan og hvorfor kommer over nyttår.

Deltakerpris
Punktet “alle venter på”!
Leirkomiteen har en målsetning om en maks deltakerpris på 2 000,- pr. deltaker.
Den endelige prisen vil komme i info 2 som er forventet å være klar i november.

Spørsmål?
Spørsmål ang kretsleiren kan sendes til felleskretsleir@gmail.com

Vi gleder oss til leir og håper at dere også gjør det!
Speiderhilsen
Kretsleirkomiten

Felles kretsleir Kjærra Fossepark 2023 - felleskretsleir@gmail.com

mailto:felleskretsleir@gmail.com
mailto:felleskretsleir@gmail.com

