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                Leirinfo 3 

   Kjærra Fossepark 
 

 

Hold av 24.juni til 1.juli 2023! 

Vi arrangerer 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 - 

Ting begynner å falle på plass. Programsjefen med hjelpere har funnet fram mange 

morsomme speideraktiviteter. Jeg oppfordrer alle til å sette av tid i en travel 

speiderhverdag til å jobbe med forhåndsoppgaven som følger lenger ned i dette skrivet. 

Dette blir en viktig del av leirhverdagen på leiren i sommer.  Lykke til med knyting.  

 

 

Det har kommet til nye medlemmer av 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 

Haikesjef; Twan Bogers, Grenland Krets 

Roversjef; Kari Aarø, Grenland Krets 
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Program 

Denne leiren byr på flere aktiviteter, den største er likevel en dag i Høyt og Lavt parken 

Vestfold. Parken byr på mange forskjellige klatreløyper i alle vanskelighetsgrader, for 

liten og stor. Den har også flere zipliner.  

 

Det vil også bli portalbygging, leirfres, rensing av vann, knuter mm. Samt masse tid til å 

være med gamle og nye venner, å lage nye sommerminner.  

 

Forhåndsoppgave 

Forhåndsoppgave 1: Hver speider/rover/leder skal lage 4 taumenn. Dere vil få 

tilsendt/utdelt trekuler som skal sitte på toppen. Her skriver dere eget navn, samt 

gruppenavn. Video til taumann finner dere her https://youtu.be/zbB9wQF1qNw  

Pass på at dere ikke smelter knuten på armer og ben fast, da det må være mulig å 

knyte opp hender og føtter på leiren. Smelt gjerne enden før knyting.  

Dere trenger 3mm paracord. Dette kan kjøpes fra paracord.eu/no, ebay, ali-express 

eller andre steder dere måtte ønske. Dere trenger 2 tråder pr Taumann, en på 50 cm til 

hode, kropp og ben, en på 10 cm til armer 

 

I dette dokumentet legger dere inn fargen dere har valgt. Vi forsøker å kun ha en 

gruppe med hver farge.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19hp-ptQ71dQUkhao_96CKgQ7nMBJJtS-

O3Dq2dchQ6s/edit?usp=drivesdk 

 

 

Forhåndsoppgave 2: Lag en fjøl. Hver speider (gjerne også leder) lager hver sin.  

Vi skal lage en knutetavle. Du velger selv størrelse på tavlen, knutene lages av 2 mm 

tau, man får dermed ganske mange knuter på liten plass. En 20x20 tavle holder fint til 

15 knuter. Puss, mal, dekorer tavlen som dere ønsker.  

Det er satt av 3 timer til oppgaven på leiren. De som er gode på knuter, vil da ha tid til 

fjøl også, om de ønsker å fullføre på leiren. Dette er en fin mulighet til å ta knuter 1 eller 

2, med litt ekstra utstyr i gruppen.  

 

Forhåndsoppgave ledere: Vi ønsker at dere ledere skal jobbe med to av 

emnemerkene fra Speiderlederloggen. Ved å gjøre disse to emnemerkene vil  

ledergruppen deres være bedre rustet for rammene på kretsleiren og det vil være med å 

skape tryggere rammer for våre speidere. 

Emnemerkene vi ønsker dere tar er: 

“Emnemerke Speidermøte” og “Emnemerke Trygt miljø” 

Se link: https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen?sort=alphabetical-

ascend&searchWord=emnemerke&page=1&activity_age_group=7488&activity_type=73
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Når dere har gjort disse to emnemerkene kan dere gå inn i dette dokumentet og 

registrere hvor mange som har tatt dette og kretsleiren vil sørge for at dere får disse 

merkene av kretsen din. Forhåndsoppgave Felleskretsleir 2023 ledere 

 

Det er selvfølgelig lov å jobbe mer med Speiderlederloggen i speidergruppa med dine 

lederkollegaer. 

Mer om Speiderlederloggen her: 

https://speiding.no/medlem/vaere-speiderleder/lederutvikling/ledermerker-og-

speiderlederloggen 

 

 

Beredskap 

Det har kommet noen spørsmål rundt beredskap og leirområdet i forbindelse med 

fossen. Det vil bli døgnkontinuerlig vakt som skal dekke både leirområdet og elva/ 

fossen. Det vil ikke være tillatt for speiderne å være helt nede ved elva. Gruppene må 

selvsagt også informere i stortroppene at det ikke er lov å gå ned til elva. 

 

Beredskap har satt opp følgende utstyrsliste som alle stortroppene må ha med seg på 

leiren: 2stk brannslukkeaparater, 2stk vannbøtter, og 1stk brannteppe.  

 

Rover 

Roverlaget Skurk i 1. Sannidal med Kari i spissen har tatt ansvaret for å sørge for at 

roverne får en fin leir med masse egne roveraktiviter!.   

 

 

NYTT leirmerke! 

Telebusk har spurt om de kan være med i leirplanleggingen og gjennomføringen, så 

nytt oppdatert leirmerke ser slik ut.  
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Småspeidere 

 

Innrykk for småspeidere ons 28.06 Kl 10. Småspeiderne skal tilbringe mesteparten av 

dagen på Høyt og lavt fra kl 11. Det blir felles leirbål på kvelden.  

Hjemreise Tor 29.06 Kl 12.  

 

Stab 

Leiren kan ikke gjennomføres av leirkomiteen alene, vi trenger stabsmedlemmer som vil 

og kan gjøre en innsats et par dager før, under leiren og kanskje et par dager etterpå.  

Følgende stabsoppgaver ønskes det ledere og/eller rovere til;  

Indendantur;   

2 ledere/rovere som kan bistå med matutleveringen under leiren.  

Administrasjon;  

2 ledere/rovere som kan bistå under innsjekksdagen, samt ta vakter på 

leirkontoret under leiruken.  

Beredskap; 

Ledere/rovere som vil være del av vaktlag under leiruken.  

Program; 

10 ledere/rovere som kan bistå med å kjøre program under leiruken. I hovedsak 

pakke klart materiell som skal brukes på de forskjellige aktivitetene.  

 

Dersom du eller noen du kjenner vil være med som stabsmedlem, send oss en mail så 

setter vi opp en liste og tar kontakt etter behov.  

 

Påmelding 

Påmeldingen til leiren vil foregå mellom 01. mars til 01. april 2023.  

Påmeldingen vil foregå i min.speiding og alle gruppeledere vil få tilsendt info når det 

nærmer seg. 

 

Spørsmål? 

Spørsmål ang kretsleiren kan sendes til felleskretsleir@gmail.com  

 

 

 

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

 

Speiderhilsen 

Kretsleirkomiten 
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