
Bli med på Landsleir  
på Forsand i Sandnes, 2. til 9. juli  

For hvem: Brønnøyspeidere født i 2012 eller tidligere.  

OBS: For at du skal få bli med på Landsleir så må du  

ha vært med på minst halvparten av speidermøtene  

og minst en overnattingstur i løpet av vårhalvåret!  

 

  Dette er fordi vi skal forberede oss på å dra på leir, og det er viktig at alle er med på dette.  

(NB: Også yngre speidere og søsken kan bli med dersom foreldre/foresatte blir med).  

 noensinne! KFUK-KFUM-spei     de Om Gnist 

Landsleir er vårt største arrangement og settes i sving hvert 4. år. Vi bygger leir, sover i telt, deltar på 
aktiviteter, har leirbål, drar på haik, holder gudstjeneste og alt dette sammen med tusenvis av andre 

speidere. Landsleir er en god arena for å møte gamle venner, bli kjent med nye og kanskje invitere med 
noen som ikke går i speideren? Både før og under leiren får du bli kjent med kjerneverdiene våre: 

fellesskap, kristen tro, friluftsliv, personlig utvikling og samfunnsengasjement. 

En gnist er noe lite som setter i gang noe stort og vi kommer alle som vi er med vår gnist, og  
da skaper vi sammen en stor og flott leir! Gnist skal være 2.-9. juli 2022 på Forsand i Sandnes kommune. 

 

Pris:  
2700 hvis det bare er 1 speider i familien som skal på leir. Hvis flere skal på leir blir prisen 2000 pr speider.  

OBS: Hvis det er noen som har problemer med å betale denne egenandelen så ta kontakt med Kirsten 

Østergård på 97667285, så gjør dere en avtale om en noe lavere pris. Gruppa dekker fellestransporten. 

 

Reise: Vi kommer til å kjøre nedover i en stor buss + eventuelt biler i tillegg.  

Vi planlegger å kjøre torsdag 30. juni direkte nedover, altså uten overnatting. Vi kommer da til leirplassen 

dagen før leirstart og får god tid til å forberede leirplassen vår sammen før selve leiren starter. 
 

  Etter leiren kjører vi til Kristiansand, hvor vi overnatter og dagen etter bruker vi  

hele dagen i Dyreparken. Også inngang i Dyreparken er med i egenandelen til 

turen.  Vi kommer heim utpå kvelden mandag 11. juli.  

Nærmere info om reise og opplegget ellers kommer seinere.  
 

 

Påmelding:  
Pr e-post til bronnoy@kmspeider.no innen 20. mars. NB: Vi kommer til å trekke fine premier til 3 av de 

25 første som melder seg på, - så det er bare å bestemme seg, og melde seg på fortest mulig ☺ 

* Egenandelen betales samtidig inn på Brønnøyspeidernes konto: 4534.28.05020. Husk å merke 

innbetalingen med Landsleir + speiderens/speidernes navn. 

 

Vil du vite mer om leiren – gå inn på leirens facebookside: (1) Gnist Forsand 2022 | Facebook 

Denne blir oppdatert jevnlig framover. Det vil også komme nærmere informasjon fra oss i Br.speiderne. 
 

Spørsmål? Ta kontakt med Kirsten Østergård: 976 67 285 - eller send en e-post til oss med det du 

lurer på til: bronnoy@kmspeider.no  


