INFO SKRIV 1

Til Stifinnere (fra 5.klasse), Vandere og Rovere
Sørlandets krets ønsker dere velkommen til kretsleir 27
juli til 3 august 2019 på Paulen Gård.

Litt om Paulen.
Paulen gård er 1.Vennesla speidergruppe sin leirplass. Paulen er en
gammel gård med røtter tilbake til 1600 tallet. I 1896 ble
Setesdalsbanen anlagt her, den er nå museumsjernbane og den lengste
smalsporede dampdrevne jernbanen i Norge. Like ved leirområdet ligger
gamle Kringsjå kraftstasjon som var den første kraftstasjonen som
forsynte Kristiansand by med strøm. i de gamle ruinene etter
kraftstasjonen skal vi bla. ha leirbål. Steinsfoss tømmerene som er
den lengste tømmerene i Norge går også gjennom området, dette er
sammen med Setesdalsbanen de mest brukte adkomstene til Paulen.
Paulen
gård har ca. tolv mål med plen som ligger like under det majestetiske
Paulefjellet som reiser seg som en vegg på over hundre meter like bak
leirområdet. Elva Otra renner like ved leirområdet og gir flotte
bademuligheter. I Paulen vil speideren oppleve flott natur og
kjempefine haik muligheter i Paulen Barskogreservat som grenser helt
ned
til leirområdet.
leirens motto vil være "full av energi" dette gjenspeiler speidernes
egen energi på leir og den historien med kraftforsyning og dampdrevne
lokomotiver på Setesdalsbanen. Programmet vil bli bygd opp rundt
temaet
energi og kraft.

Pris.
Leirkomiteen jobber med å få deltakeravgiften under 2000 kr
Deltakeravgiften dekker tog fra Grovane til Paulen og retur, t-skjorte,
leirmerke og hele leiroppholdet

Transport.
Transport vil være med tog eller via tømmerrenna. Alle speidere og
utsyr vil bli kjørt opp med tog. Siden toget har begrenset plass, så er
det kun nødvendig utstyr som skal være med. Utstyr som sofa,
stressless etc. er ikke nødvendig. Alt som dere ta med opp skal dere
også ta med dere hjem igjen. Det vil også bli satt opp daglige
avganger for besøkene.

Miljø.
Det kommer til og være kildesortering papp/pair, plast, metal,
bioavfall og restavfall. Her må gruppene tenke gjennom hvordan de
vil løse dette.

Rovere.
Det er egen roverleir under kretsleieren hvor det er anbefalt å sove i
tretelt/hengekøye. De får eget program. Her vil vi gjerne ha innspill
fra dere om hva dere har lyst til å gjøre. Har du tips eller ideer på hva
som vil være gøy, send det til Tordis Drivenes på
tordis@sorlandetkrets.no eller på telefon 47689877.
Det jobbes også med en løsning slik at roverlag i Sørlandets krets kan
invitere vennskaps roverlag.
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