Infoskriv 2 – 27. August 2019
Det er under et år til den neste felles korpsleiren går av stabelen. Sammen arrangeres på
Evjemoen tidligere militærleir på Evje i Agder lørdag 1. til lørdag 8. august 2020. Vi som er i
komiteen har jobbet med leiren en stund og gleder oss masse til leir.
Leiren har fått navnet SAMMEN!
Vi er sammen rundt bålet, sammen om opplevelser, sammen i NSF, sammen som korps, sammen om
Jesus og sammen på leir! Sammen kan vi få til en ny og spennende leir. Sammen skal vi bygge nye
vennskap og skape gode relasjoner. Sammen bidrar vi til en god opplevelse.
Vi håper at akkurat du vil være sammen med oss på denne leiren for at vi sammen kan skape den
beste leiren!

Program:
Programmet begynner å ta form og vi kan friste med både kano, besøk i Mineralparken,
vennskapskamp, energikamp, haik, pefftreff, underholdende leirbål med mye mer. I tillegg
blir det tid til å bli kjent med mange nye speidervenner. Det blir ingen leir uten markedsdag
så det skal vi selvfølgelig ha på Sammen også, og det er bare å sette i gang med å planlegge
hva din gruppe skal bidra med. Og ikke minst gjentar vi suksessen med kokegrop og
lammelår fra 2016. Det blir lederkro hver kveld. Mens speiderne er på haik blir det rover- og
ledersamling i korpsene og en overraskelse på kvelden.
Roverleir:
Vi håper å se mange rovere på leir og er derfor glade for å kunngjøre at det blir egen
roverleir på Sammen. I roverleiren blir det eksklusivt program for roverne både på dagtid og
roverkro med aktiviteter på kvelden. I tillegg tildeles roverne noen enkle stabsoppgaver.
Roverleiren vil være en plass rovere kan bo og oppholde seg, men det legges opp til at
måltider spises med hver enkeltes gruppe. Rovere som ikke har gruppe på leir, vil bli
adoptert av en annen gruppe under leiren.
Familieleir:
Er du speiderleder eller stabsmedlem med barn som er for små til å være deltager på leir,
men har likevel lyst å dra på leir? Da er familieleiren noe for deg og din familie!
I familieleiren vil familiene fungere som en speidergruppe ved at de bor sammen, lager mat
sammen og finner på mye gøy sammen. Det meste av programmet blir til når familiene
møtes og tilpasses de som bor i leiren sammen. Dere vil ha noen egne aktiviteter, men også
delta på noe av fellesprogrammet som for eksempel å dra i Mineralparken.

Arbeidsleir:
I forkant og etterkant av en speiderleir er det mye praktisk arbeid som må gjøres. Området
skal klargjøres for ankomst og ryddes etter avreise. Vi ønsker derfor å invitere alle rovere
(16+) og ledere til å være med på arbeidsleir før, etter, eller både før og etter leiren.
Arbeidsleiren vil starter på kvelden onsdag 29. juli og varer til oppstart av leiren 1. august. I
etterkant av leiren vil det være arbeidsleir hele lørdag 8. August. De som deltar på arbeidsleir
vil få redusert leirpris, 600 kr for å være på arbeidsleir før leiren og 400 kr for å hjelpe til etter
leiren.
Ønsker du å være med på arbeidsleir, send en søknad til felleskorpsleir@gmail.com. Skriv
“Søknad arbeidsleir” som emne. I søknaden trenger vi disse opplysningene:
• Navn
• Alder
• Gruppe
• Praktisk erfaring / yrke
Stab/ressurser:
En speiderleir skjer ikke av seg selv. Det er mange små og store oppgaver som skal fylles både
før og under leiren. Hvis dere kjenner noen eller selv har lyst å hjelpe til med noe, kan dere ta
kontakt med noen i leirkomiteen eller på felleskorpsleir@gmail.com.
Under leiren vil alle ledere og rovere få noen oppgaver som blant annet å hjelpe til på
aktiviteter.
Rajer
Vi jobber med å få til en avtale for gratis selvhogst av rajer på Evjemoen våren 2020. Dersom
dette er aktuelt for din gruppe må det meldes inn innen 1. november til
felleskorpsleir@gmail.com.
I tillegg jobbes det med en avtale for levering av rajer som gruppen kan kjøpe.
Kommer dere med egen buss?
I løpet av leiren har vi behov for busser for å transportere speidere på aktiviteter. Dersom din
gruppe kommer med buss til leiren som skal stå parkert ved leiren hele uken, kan det hende vi
ønsker å leie denne bussen. Dersom dette er aktuelt for din gruppe, vennligst ta kontakt på
felleskorpsleir@gmail.com slik at vi kan gjøre nærmere avtaler.

Praktisk info:
Prisliste:
• Pris: 2100 kr for speidere (fra 5. klasse og oppover), rover og ledere.
• Familiemoderasjon: Speider nr. 2 og øvrige: 1400 kr
• Lederbarn i familieleir fra 6 år og oppover: 1100 kr
• Lederbarn under 6 år: Gratis
• Moderasjon for arbeidsleir
•
600 kr arbeidsleir før leiren
•
400 kr arbeidsleir etter leiren
Påmeldingsfrist:
1. Forhåndspåmelding 1. desember
• Påmelding av Speidergruppe
• Estimat av antall deltagere
• Estimat av ønsket antall raier
• Om gruppen kommer med buss / minibuss
2. Endelig påmelding 31. mars
• Bekreftelse av at gruppen kommer med eksakt antall deltagere og ledere.
• Det vil selvfølgelig være mulig å melde seg på innen 31. mars selv om det ikke er
gjort en forhåndspåmelding.
• Påmeldinger etter 31. mars vil medføre 20% økning av leirkontingenten.
Betalingsfrist: 1. mai
Neste info vil komme ca 1. november.
Frister:
•
•
•
•

1.november: Melde interesse for egen hogst av rajer på Evje våren 2020
1.desember: Forhåndspåmelding
31.mars: Endelig påmelding
1.mai: Betalingsfrist

Korpsene:
Blå Kors Speidere (BK)
Frelsesarmeens Speidere (FAS)
Frikirkens speiderkorps (FSK)
Metodistkirkens speiderkorps (MS)
Misjonskirkens Speiderkorps (MSK)
Leirkomiteen:
Leirsjef
• Nicolai Feyer Puntervold (FSK)
Viseleirsjef
• Elin Vannes (FA) – Kristent innhold
Økonomi
• Yngve Andersson (BKS) – Etatsleder
Forsyning / mat
• Cathrine Solvang Sundal (BKS) – Etatsleder
• Fritjof Strøm (FSK) – NK
Program
• Haakon Tønnessen (FSK) – Etatsleder
• Julie Aasebø (MS) – NK
• Anna Rossvang (FSK) – Roverleirsjef
Teknisk
• Jonas Tretteteig (FA) – Etatsleder
• Simen Halderaker Husby (FSK) – NK
Info og admin
• Helene Bjørsvik (MSK) – Etatsleder
• Siv Bjørnstad (MS) – NK

Informasjon
Den viktigste informasjonen om korpsleiren vil bli sendt ut til speidergruppene på
e-post.
I tillegg vil informasjon bli lagt ut på Facebook og leirens nettside:
www.felleskorpsleir.wordpress.com
Leirkomiteen kan nås på felleskorpsleir@gmail.com.
Facebook: Felles korpsleir
Instagram: Sammen2020

