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Nyhetsbrev #1 
Er du klar for tidens største lokale landsleir? 
3.-10. juli vil vi ha deg med på gruppeleir. I år drar vi til Kvernmoen leirsted i Aremark. 

 

 

Hva er Agenda 2021 
Agenda 2021 er Norges speiderforbunds lokale landsleir. Til sommeren får vi tidenes største 

leirområde på hele 385 207 km² – vi tar hele Norge i bruk. Leirsommeren sparkes i gang 26. 

juni og varer frem til 15. august. Det blir den lengste landsleiren vi har sett gjennom hele 

sommeren. I løpet av sommeren vil grupper og kretser arrangere mindre leire over hele landet. 

Vi har felles profil, merker og mye av det samme programmet i løpet av uka vi er på leir. 

 

Troppsspeidere og rovere får mulighet til å være med hele uka, flokken får være med noen av 

dagene.  

 

Tid, sted og påmelding 
Dato og sted 

Leiren avholdes lørdag- lørdag, 3.-10.juli på Kvernmoen leirsted i Aremark, ca 3 mil sør for 

Halden. 

Flokken er velkommen til å komme onsdag-lørdag.  

Se kart og veibeskrivelse HER. 

 

 

Pris 

Leirkontigent: 2500kr for hele uka (troppsspeidere og rovere). 

For småspeidere/flokken onsdag-lørdag: 1500kr 

Kontingent betales til: 

Kontonummer 05300563874  

NB! Merk med speiders for og etternavn + hvilken tropp/flokk (Rud eller Smestad) 

 

Transport 

Det vil bli satt opp felles buss tur-retur for troppen/roverne. Husk å gi beskjed ved påmelding 

om dere skal være med bussen.  

 

Påmelding 

Påmelding er nå åpnet og skjer via medlemssystemet https://min.speiding.no 

Påmeldingsfristen er 18. april 

https://www.google.com/maps/place/59%C2%B008'33.3%22N+11%C2%B044'18.6%22E/@59.14219,11.737981,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d59.14257!4d11.738507?hl=no-NO
https://min.speiding.no/activities/view/2132
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Viktig utstyr å ha med 
Når en speider skal være en uke på leir er det noe utstyr som er ekstra viktig å i orden. Dette 

kan fint lånes eller kjøpes brukt. Husk å sjekke at utstyret er i boks i god tid og ta gjerne 

kontakt med oss ledere for tips og råd.  

 

Viktig å ha med: 

- tresesongs sovepose (det kan være kaldt om natta) 

- liggeunderlag og sitteunderlag 

- god tursekk, anbefaler minst 60 liter - speiderne skal på haik utenfor leiren i ett døgn 

og må kunne bære alt personlig utstyr og noe fellesutstyr. Husk å se an hva speideren 

klarer å bære også.  

- kopp, tallerken og bestikk (unngå engangsbestikk og porselen) 

- lommelykt (gjerne hodelykt) 

- varme og vanntette klær og sko 

 

Steder å skaffe utstyr: 

- https://www.bua.io/bua-raelingen/utstyr/friluft  

- www.finn.no - torget  

- www.speider-sport.no  

 

Mer detaljert pakkeliste kommer senere.  

 

Gruppas lerisbålskappe: 

Mange speidere synes også at det er stas med leibålskappe på leir. Kappen brukes ved leirbål 

og er god og varm. Den er også god å ha som teppe på kalde netter og er et ypperlig sted å sy 

alle gamle merker som ikke skal være på skjorta lenger. Kappe er ikke noe speiderne må ha, 

men dersom dere ønsker å sy dette, har speidergruppa sin helt egne kappe. Ta kontakt med oss 

så hjelper vi til. 

 

 

Smittevern 
Slik situasjonene er i dag, håper vi at vi får gjennomført leiren til sommeren. Skulle noe endre 

seg vil vi informere ut om dette. Vi kommer til å følge anbefalingene fra myndighetene. 

Under leiruka vil vi tilrettelegge på best mulige måter og skape gode rutiner.  

 

 

 

 
Vi håper mange vil være med oss på en fantastisk leiruke.  

Hilsen alle lederne  

https://www.bua.io/bua-raelingen/utstyr/friluft
http://www.finn.no/
http://www.speider-sport.no/

