Gnist 2022 – 2. juli til 9. juli
– Landsleir sommeren 2022!

Vi ledere vil gjerne delta med speiderne fra Laksevåg på landsleir neste sommer.
Vandrerne våre vil bygge sitt eget leirområde med telt, bord (som vi bygger selv) og
"kjøkken". Vi deler på oppgavene slik at alle må være med å lage mat, vaske opp,
hente vann, ved og ellers delta i de daglige gjøremål. Det blir store fellesleirbål og
mange aktiviteter, umulig å få med seg alt. Du vil få bo i telt, bygge leirplass, lage mat
på grue, delta på leirbål, dra på spennende haik og få nye venner. Det vil bli
spennende oppgaver, leirsanger, utforsking av leirområdet, pionering av store
byggverk, og mange kule leiraktiviteter som hører til på en speiderleir.
Leirens motto – En stor flamme starter med en liten gnist. At noe lite blir til noe stort. I
speideren ser vi gnister overalt. I bålet, i lommelykta og i menneskene rundt oss.
Gnister gir varme og lys, og skaper en plass vi kan samles.
🔥 Gnist 2022 starter med hver enkelt av oss. Alle bidrar vi med litt, som til sammen
blir en stor landsleir. På landsleir på Forsand skal vi være gnister som sprer varme
og lys, og vi skal skape en samlingsplass hvor alle føler seg velkommen. Sammen
skal vi tenne gnister i hverandre. Ta med din GNIST!
Vi kommer til å ha en uforpliktende påmelding til leiren, denne fristen er innen onsdag
3. november og er ikke bindene, men vil gi oss ledere en pekepinn på hvordan vi skal
planlegge for leiren etter jul. Den endelige påmeldingen med betaling kommer til
våren, rett før april, vi venter enda på mer info fra leirkomiteen. Påmeldingen
sendes på melding til Astrid 95140486, husk å si hvilken speider du melder på.
Mer informasjon om reise, pris og endelig påmeldingsfrist kommer så fort vi får denne
informasjonen på leiren. Du kan følge leiren på Instagram: @gnistforsand, her legges
ut mye kjekke bilder og informasjon om leiren. Du kan også finne informasjon på
gnist2022.no
Mvh.
Lederne, som gleder seg til leir 🔥

