Velkommen til kretshelg på
15.-17.februar 2019

Å,

I år som i fjor vil kretshelga bli avviklet på Å. Vi håper at det er mange som har satt av tid til
å være med på dette. Helga er ei flott helg for å lære nye ting, utveksle erfaringer le og kose
oss. Oppreide senger, felles måltider, nordlys og godt selskap – vi lover at tre av tingene i alle
fall skal gå i oppfyllelse. Nytt av året er at vi utvider med to kurstilbud det blir spennende og
jammen kommer kretsleirkomiteen for kretsleir Valnesfjord 2020 også på besøk.

Kurstilbudet denne gangen er:
PF-kurs introduksjon (fra 7.kl) ca. 20 plasser. 800 kr
PF-kurs viderekommende, de som gikk introduksjon kurset i fjor.ca 20 plasser. 800 kr.
14+ Førstehjelp, de som har vært på PF kurs (født 04 eller eldre) ca.16 plasser. 1000 kr,
17+ Pyromat, mat i alle varianter på bål (for de som er ferdig med 14+
men føler seg for ung til lederkurs, rovere) 16 plasser, først til mølla. 1000 kr
Lederkurs, med blåtur. Denne gangen blir det små kurs med fokus på program,
frivillighet og adferd, det blir tid til «mingling» og sosiale små pusterom. 1000, kr
Alle må ha med utetøy som holdere dere varm og god. Skotøyet må tåle å bli vått.
Hvis noen ønsker ledersamtale eller bli tatt opp som leder, er det fint om dere sier fra på
forhånd.
Alle på meldinger skjer til gruppeleder som videresender liste med påmelding fra sin gruppe
til meg på mail astrid.lyshol@gmail.com innen 8.februar

Program, programmet kan bli endret.
Fredag 15. februar:
19.30 innsjekk
21.00 Kvelds
22.00 De som er kommet møtes i sine kurs
23.00 tannpuss og klar for senga.
24.00 stille på hytta

Lørdag 16.februar
08.00 Flaggheis
08.15 Frokost
09.00 Kursene starter
13.00 Lunsj
14.00 Kursene starter
16.30 Kretsting/årsmøte
19.30 Festmiddag
21.30 Leirbål
24.00 Stille på hyttene

Søndag 17.februar
08.45 Flaggheis ord for dagen
09.00 Frokost
10.00 Kurs
12.00 Felles avslutning med utdeling av merker osv
13.00 Lunsj
14.00 Pakking og rydding av hyttene (lederne sjekker)
Utsjekk, deltagerne reiser når de er klare.
Takk for nå!!

Hvert kurs har sine egne program som dere får når dere kommer.

Pakkeliste:
Godt humør
Klær til å være mye ute i
Godt skotøy som tåler kulde og vann.
Regntøy
Ulltøy
Ullsokker
innesko
skiftetøy
toilettsaker
håndklær
speiderskjorte og skjerf ( skal brukes under festmiddagen)
skrivesaker
kopp
tallerken og bestikk (17+)
speiderkniv
hodelykt
sitteunderlag
refleksvest.
pysj
kosebamse, spill

Dere trenger ikke ha med sengetøy/sovepose eller
handduk

