Infobrev 2
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 blant
annet 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.

Da nærmer det seg påmelding. De som melder seg på kretsleiren før 31 januar 2019 vil
betale kr 1800.
Pris etter 31 januar 2019 er kr 1950. Siste dato for påmelding er 15 april 2019
Søskenmoderasjon er kr 300 for barn nr 2 fra samme husstand.
Påmelding på minspeiding.no
Har dere vennskapsgrupper så er det lov og invitere de til leiren

Forhåndsoppgave
I 1895 åpner Nikola Tesla verdens første vannkraft i Niagara Falls. Samme år går den norske
stat til anskaffelse av sin aller første fallrettighet. Statkraft fødes i Paulenfosse og Kringsjå
kraftverk bygges i 1899. 2019 skal igjen kraften fra vannet skape energi i
vannhjul/kvennekall. Speider, Rovere og ledere skal lage sitt vannhjul/kvennekall. Hva dere
vil bruke energien til er opp til dere. Mål på vannhjulet/kvennekall skal ikke være større enn
½ meter på yter mål. Husk dette skal være med på toget. Dere må pakke dette greit sammen
slik at det blir lett å bære og ikke blir skadet under transport.

Transport
Vi vil minne på at alt av transport skjer med tog eller tømmerrenna. Det blir satt opp tog
avgang på formiddagen og retur på ettermiddagen. Eksakte tog tider kommer til våren.
Gangtid via tømmerrenna er ca. 20 min.
Alt av utsyr som skal være med toget må pakkes i kasser og merkes med gruppas navn. Må
ikke være tyngre enn at to rovere kan bære de.

Roverleir
Det jobbes med en løsning hvor rovere kan invitere andre rovere.
Staben trenger hjelp av rovere fredagen 26.07 og lørdag 03.08
Har dere forslag til program så vil gjerne Tordis ha grei på det. Send henne en mail på
Tordis@sorlandetkrets.no

