LANDSLEIR 2022 🔥 2. – 9. juli.
Informasjonsbrev 1 for foreldre/foresatte
Denne sommeren arrangerer Norges KFUK-KFUM-speidere landsleir på Forsand i Sandnes.
Leiren er for speidere som går i fra 5. klasse og oppover i alder. Deltagertallet blir nok
mellom 5000 og 6000 speidere, kanskje vi får besøk av noen utenlandske speidere også
hvis forholdene legger til rette for det. Leiren blir arrangert fra 2.juli til 9.juli 2022. Leirstedet
er ca. 45 minutter unna Stavanger sentrum. Alle landsleirer får sitt eget navn og denne leiren
har fått navnet "Gnist 2022". 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!
Prisen på leiren er 2700,- pluss reise. Det er familierabatt etter andre familiemedlem på
1900,-. For ledere er prisen 1300,-. Det vil nok bli arrangert fellesreise fra kretsen med buss.
Avreise dagen før leiren og hjemreise siste dag vil nok være det mest sannsynlige. Kretsen
har ikke kommet med mer informasjon enda om fellestransport. Husk at en kan søke i
deltakerfondet hvis økonomien er til hinder for å delta. Se også vedlegget om deltakerfondet
for mer informasjon. Foreldre kan også være med på leir som ledere.
Leiren har en egen hjemmeside gnist2022.kmspeider.no. Det kommer også info i de neste
Speiderbladene. Frem mot leiren har vi også en del forhåndsoppgaver som vi vil jobbe med
på møtene i løpet av våren. Møtene før sommeren vil også være preget av å lære å surre for
å kunne lage i stand leirstedet vi skal bo på. For 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.
Påmelding skjer seinest søndag 13. mars til Astrid på epost, ikke melding,
astridfykse@outlook.com. Eposten merker du med «Gnist 2022 påmelding» som navn
på tråden (viktig!). I Mailen skriver du hvilken speider du representerer og bekrefter at
de blir med på landsleiren. Betalingen skjer til gruppens konto: 0540.06.69378. Ikke
vipps. Merk betalingen med ««navn på speider» landsleir». Det er viktig at denne er
betalt innen påmeldingsfristen.
Mvh.
Speiderlederne i Laksevåg KFUK-KFUM

