
Invitasjon
Felles Agendaleir for gruppene 1. Bodø, 1. Fauske, 1. Rognan og Rødøy FSK
Speidergruppene arrangerer felles Agendaleir 30.6-4.7.2021.
Sted: Flyplasskogen på Rognan.
Reise: Tog, det vil bli merket fra togstasjon til leir. Om noen ønsker det kan bil benyttes.
Overnatting: Hengekøye med tarp eller presenning.
Deltakerkontingent: kr. 600,- (dekker alle måltider og aktiviteter) reise kommer i tillegg.

Vi forholder oss til FHI og kommunelegens anbefalinger for gjennomføring av leiren.

Generell informasjon
♥ Påmelding til egen gruppe. Gruppeleder melder på i min speiding.

o 1. Bodø - Sindre Gudbrandsen
o 1. Fauske - Ann-Tove Lorentzen
o 1. Rognan - Johan Hals Jørgensen
o Rødøy FSK - Fritjof Harald Strøm

♥ Hver gruppe kan ta med flokk speidere om de ønsker det. Gruppene må selv
stille med ledere/foreldre for gjennomføring av aktiviteter.

♥ Egen roverleir - ansvarlig roverombudet.

♥ Sommerleir er av FHI definert som fritidsaktivitet for barn og unge. Kan
arrangeres i egen krets og være deltakere fra flere kommuner.

♥ Leiren kan ikke motta besøkende.

Bilder - bildedeling
♥ Dette er en del av en nasjonal leir og det vil bli tatt bilder og lagt på instagram

og facebook. Det vil også sendes pressemelding til avisene.
♥ Husk å skriv i min speiding om vi får lov å benytte bilder av deg.

Overnatting
♥ Overnatting, arrangørgruppen har valgt hengekøye for å unngå å legge

patruljer sammen i telt. Det er mange i dag som har hengekøye, eller man kan
låne på BUA (Bodø). Om det er noen speidere som ikke har tilgang på
hengekøye eller presenning så send e-post til kljunggr1@gmail.
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Måltider
♥ Gruppene har ansvar for egne måltider

♥ Det blir satt opp stjernetelt og benker for benyttelse ved bespisning.

Toalett/vann
♥ Toalett og rennende vann.

Det blir satt opp toalett og vaskerenne. Det vil blir tilgjengelig såpe og
håndsprit.

Forhåndsoppgaver
♥ Fixet - lag egen fixet for å ta med på leir.

♥ Marin forsøpling - rydd en strand

♥ FN’s bærekraftsmål - en ringløype med 17 oppgaver

Aktiviteter
♥ Aktiviteter som f.eks

o Kanopadling
o Grottetur
o Museumstur
o Leirbål
o Kubb, yatzy og stablespill vil også være tilgjengelig for lån.

♥ Haik.
Alle patruljer i troppen skal være med på haik fra fredag til lørdag, det vil være
tre ulike nivåer. Haik er overnattingstur uten voksne. Det vil være 1-2
kontrollpunkter på turen som alle patruljer må innom.

Program
♥ Se eget vedlegg
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