Gruppetur til Vier
14. – 16. juni 2019
I år har vi fått leie leirstedet Vier i
midten av juni. Det er ganske nær
sommerferien, men vi håper at mange
vil få med seg dette høydepunktet.
Speidere fra og med 3. klasse kan
overnatte fra fredag til søndag.
Oppdagere (1. og 2. klasse), foreldre,
besteforeldre og søsken er velkomne til
å delta fra søndag kl. 10.30.
Ta med:
• Sovepose
• Liggeunderlag (de som skal sove i
telt)
• Klesskift
• Varmt tøy
• Regntøy og vanntett fottøy
• Toalettsaker (tannkost, tannkrem,
såpe, håndkle)
• Nattøy
• Speiderskjerf og -skjorte (dersom du
har)
• Redningsvest (hvis du har) til kano og
sjøaktivitet
• Speiderkniv og lommelykt – hvis du
har
• Kosedyr – hvis du vil

Oppmøte:
Stifinnere og vandrere under ungdomsskolealder møter fredag kl. 18.30 på Vier.
Speidere i 10. klasse og eldre får egen
melding fra roverleder Haakon.
Avreise:
Deltakerne hentes på Vier.
Oppdagere og stifinnere: kl. 14.30
Alle andre kl. 15.00
Hvis noen sliter med transport – prøv å ta
kontakt med andre speidere for
samkjøring.
Påmelding:
Invitasjon er sendt ut via Spond
(spond.com) og påmelding gjøres der.
Send en tekstmelding til Ole på 906 44
352 dersom du ikke har mottatt
invitasjonen. Merk gjerne påmeldingen om
dere kan bidra med utvask.
Ingen får lov til å komme til Vier uten å
være påmeldt.

Påmeldingsfrist er 7. juni!
All mat blir kjøpt inn felles.
Pris: Kr. 550,Beløpet overføres ved påmelding i Spond.
Kjære foreldre!
Vier er et leirsted med store arealer. Det er
mye å vaske før vi kan reise hjem. Kan
noen hjelpe oss? Vaskingen starter kl.
12.30 på søndagen.
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Felles informasjon:
Det er lurt å pakke alt utstyret i sekken. Da blir det
enklere å få med seg. Du kan gjerne få hjelp til å finne
frem tingene du skal ha med, men putt selv tingene
ned i sekken. Da vet du hvor tingene ligger.
Husk å merke det du tar med deg med navn.
Speiderturen er en mobiltelefon-fri sone. Det vil være
tidspunkter i løpet av dagen hvor det vil være tillatt å
bruke mobiltelefon. Programmet vil bestå av uteaktiviteter som friluftsliv, leirbål, speideraktiviteter, lek,
moro og mye mer. Lederne vil ha mobiltelefon og kan
kontaktes ved behov:
Oppdagerleder Kristine: 971 48 860
Stifinnerleder Christian: 986 54 564
Vandrerleder Inghild: 952 26 422
Vandrerleder Hans Marius: 976 39 330
Roverleder Haakon: 475 23 596
Gruppeleder Ole: 906 44 352
Til stifinnere:
Ikke ta med snop, brus eller snacks. Det er en liten
kiosk på Vier. Beløpsgrensen er kr. 50,- for kjøp i
kiosken.
Selv om dette er en regel som gjelder for stifinnere,
oppfordrer vi til samme regel for vandrere.
Stifinnere som har lyst, kan overnatte i telt. Husk da
liggeunderlag i tillegg til sovepose.

Familiedag søndag 16. juni
Hele familien inviteres til dagstur på
Vier på søndag 10.30. Vi starter med
en friluftsgudstjeneste og ”kirkekaffe”.
Deretter blir det mange kjekke
aktiviteter. Ta med egen nistemat – vi
ordner griller klare til bruk. Hjertelig
velkommen!

1. Fra Sandnes, kjør Riksvei 516
til Hommersåk.
2. Fortsett til du ser et skilt mot
Bersagel, Bersagelveien rett
etter en matbutikk.
3. Følg Bersagelveien i 4,1 km.
Sving til venstre inn Vierveien.
4. Følg Vierveien i 1,8 km, sving
til høyre ned til Viervåg.
5. Fortsett 300 m frem til Vier.
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