
Speiderleir i Paulen       

                    

1.Vennesla og Birkenes speidergrupper skal ha felles leir i Paulen 9-11 juni. 

Paulen er 1.Vennesla sin egen leirplass. Paulen er en gammel gård med 10 mål med plen, 

bademuligheter, hus, uthus og flott turterreng rundt. Paulen ligger like ved Setesdalsbanen, 

Steinsfossen, tømmerrenna og Otra like nord for Grovane. 

Denne leiren blir for hele gruppene, fra småspeider til rover. For de som skal på landsleir i Bodø så 

blir dette en generalprøve på leirliv i Sommer. 

Leiren starter fredag 9. juni med fremmøte på kl 18.00 på planovergangen til Setesdalsbanen på 

Steinsfossvegen. Kjør av rv 405 ved Grovane Bedehus, kjør mot Steinsfoss kraftstasjon ca 500 m. Vi 

kjører med motorvogna til Setesdalsbanen opp til Paulen hvor vi setter opp teltene og rigger leiren. 

Lørdagen planlegger vi rundløype med mange gøye speider aktiviteter, på, ved og i vannet og i 

skogen rundt Paulen. Vi satser på godt vær med mye bading og en god middag med helgrillet gris. 

Søndagen blir det topptur til Paulefjellet, de som vil kan komme ut på kanten for å kjenne litt på 

magesuget. Her er det 120 m stup rett ned til Paulen. 

På søndag er det mulig å besøke leiren. Setesdalsbanen har startet sin ordinære kjøring. Det går tog 

fra Grovane kl. 11.00 og 13.00 som alle kan benytte .pris for voksne 140.-, barn 70.- Vi vil 

ha åpen dag i Paulen for å vise frem speideraktiviteter. Hjemreise vil bli fra Paulen kl. 16.30 og vi vil 

være klare til henting på Grovane ca. kl. 16.45 

Alle må ha med : 

Badetøy, toalettsaker, nødvendige medisiner, myggolje/spray og solkrem. 

Tykt og tynt tøy, undertøy, sokker,( regntøy) 

Gode sko til å gå i naturen med/støvler. 

Lommelykt, speiderskjorte, kniv, sovepose og liggeunderlag 

Det er lov å ha godteri med, men ikke overdriv. Tenk miljø, ikke ta noe som har så mye papir/plast 

rundt. 

Bestikk, tallerken og kopp.  

På denne leiren må vi ha påmelding, alle må være påmeldt til sin leder innen 22 mai.  Prisen på leiren 

vil være kr 300 som inkluderer mat, togtur og gøye aktiviteter. 

Spørsmål kan rettes til Kristen tlf 91563655 eller Eivind tlf 47712598 

Speiderhilsen Lederne i Birkenes og Vennesla 


