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Sommerleir 2021 

Som kjent så blir det ikke en stor landsleir ved Korsegård sommeren 2021. Det blir istendenfor mange 

mindre Agenda 2021 leire i hele Norge. Norges speiderforbund skal ha tidenes største og lengste 

landsleir, det blir et leirområde på 385 207 km2 og leiren skal vare fra 26. juni til 15. august.  

 

Vi i Askim skal selvfølgelig ikke være på hele leirområdet 

eller ha leir hele sommeren, vi skal være på Ytterbøl Leirsted 

i Marker fra 28. juni til 3. juli. Vi er også så heldig at vi har 

fått med oss våre speidervenner fra alle gruppene i Indre 

Østfold. 

 

Det blir kiosk, leirbål, telt, regn, bading, haik, sure sokker, 

god mat, kortspill, mye aktiveter, nye venner, fritid og masse 

gode minner - alt som hører til på en leir. Som vanlig i Askim 

så ønsker vi at hele gruppen skal få dra på leir og bli enda 

bedre venner, vi ønsker derfor de som går på småspeideren 

(3.-4. klasse ved sommerslutt) velkomne torsdag til lørdag 

på leiren.  

 

Vi er en av Agenda 2021 leirene og arrangøren ønsker en 

oversikt over antall deltakere innen 1. feb 2021, derfor er 

påmelding såpass tidlig. Vi er klar over at fremtiden er 

vanskelig å planlegge, det er derfor mulig å melde seg av 

ganske nærme leiren hvis det skulle bli vanskelig å delta av 

forskjellige grunner, uten at det koster noe. Melder du deg på 

etter 31. januar så kan vi ikke love at du får agenda skjerf og 

merker, men vi skal selvfølgelig gjøre hva vi kan for å fikse det. 

 

Vi håper å se mange glade speidere på leir i sommer! 

Hva: Tradisjonell gruppesommerleir med Agenda 2021 

tema 

Hvor: Ytterbøl Leirsted i Marker 

Spørsmål: oystein@askimspeidergruppe.no 

Påmelding: Åpner 02.01.21 - link på websider. Frist 

31.01.21 

Når og for hvem: Troppspeidere (5. klasse) og eldre: 

28.06.21 - 03.07.21, Småspeidere (3.-4. klasse) 01.07.21 

- 03.07.21. Nøyaktige tidspunkt kommer nærmere 

avreise 

Pris: 2100 kr for hele uka og 1000 kr for halv uke. 

Betales 1. mai 2021. 

Info: www.askimspeidergruppe.no 


