Kretsleir på Kvernmoen Leirsted
Aremark kommune, Østfold
24. – 30. juni 2019
Om leirstedet: Kvernmoen eies og drives av St. Georgs Gildene i Norge og er svært
godt egnet for små og store leire. Kvernmoen ligger i Aremark i Østfold og ca. 30 km
fra Halden. Stedet er en tidligere husmannsplass med kvern i bekken, som lå under
Holmgill gård. Stedet ble i 1971 gitt i gave til St. Georgs Gildene i Norge og har de
siste årene gjennomgått en stor opprustning. Kvernmoen egner seg spesielt godt for
tropps- og kretsleire og byr på gode bade-, padle-, og fiskemuligheter med spennende
villmark rett utenfor teltveggen. Her er blant annet bygget en laftet kro, Kvernkroa,
med plass til 60 personer. Og siste tilskudd på plassen er et klatretårn.
Hva skjer? Leirens plassering gir gode muligheter for å oppleve sommer, sol og vann.
Naturligvis vil det også bli haik, klatring, matlaging og annen speidermoro. Detaljer
om programmet kommer senere. Det vil også etableres en roverkro og arrangeres
roverhaik.
For hvem? Leiren lages av og for speidere i de to speiderkretsene som er med å
arrangere, andre gjester er selvfølgelig velkomne også. Målgruppa for leiren er
speidere i troppen, med andre ord speidere på mellomtrinnet og ungdomskolen.
Pris? Leiren vil koste cirka kr 2000,-. Nøyaktig sum kommer senere. Prisen inkluderer
mat, opphold og program hele uka. Ikke verst!
Speider- / lederpris: Speidere og ledere i gruppene betaler det samme.
Familierabatt: Speider nr.3 og oppover fra samme familie betaler halv pris, kr 1000,Lederbarn: Lederbarn er barn av ledere som er på leiren, og som er for unge til å være
i en patrulje. Prisen for lederbarn er 1500 kr.
Påmelding og betaling må gjøres innen 12.mars.
Betaling gjøres til speidergruppas konto: 1822 05 60917
MERK betalingen med Sommerleir «navn»
Påmelding gjøres via denne linken: https://goo.gl/forms/8zg6PthoJn3eFltz2
Kontaktperson Nils-Asbjørn Kant, tlf.90912642

