
 

 

 
Vi speider til Finland! 
Som tidligere nevnt så har vi bestemt oss for å legge neste sommers utenlandsleir til den 
finske jamboreen Kilke, 27.7 – 6.8, 2010.  Dette er en finsk landsleir på linje med Utopia-
leiren som vi var på i sommer, og kommer til å bli en fantastisk opplevelse for alle som er 
med.  

Om leiren 
Kilke – som betyr å kime (klokkespill) på finsk – er den 6. landsleiren som arrangeres i 
Finland.  I 2010 feirer den finske speiderorganisasjonen 100-års jubileum, og leiren er en 
viktig del av denne feiringen.  De anslår at det vil komme ca 10 000 speider og ledere fra 
Finland, og hele verden, på denne leiren. Se mer på www.kilke.fi 
Leirstedet ligger midt i skogen, og tradisjonelle speiderverdier som nevenyttighet og 
friluftsliv vil være sentrale elementer under leiren.  Det vil være flere underleirer på ca 2-3000 
speidere, slik at man slipper å forholde seg til ”hele” leiren samtidig.  Og kjempeluksus: Vi 
får servert all mat på leir! 

Praktiske opplysninger 
Vi jobber for tiden med å finne ut hvordan, og når, vi drar til leiren, som befinner seg et lite 
stykke utenfor Helsinki, og kan derfor ikke gi så veldig mye praktisk informasjon enda om 
endelig pris på leir, og avreise/retur dato.  Selve leiren koster €225 og dette inkluderer 
transport fra Helsinki.  Fra tidligere erfaring med utenlandsleir anslår vi at transport av 
speidere og utstyr vil komme på ca samme pris, slik at en helt uforpliktende prisantydning vil 
ligge på ca 5000 kr / speider.   
Leiren har egen aldersgrense som vi må forholde oss til.  Alle født i 1998 og tidligere er 
velkommen på leir, mens det blir et eget arrangement her i Norge for de som er født i 1999 og 
senere.   

Konkurranse 
I forbindelse med leir ønsker vi å lage et eget leirmerke for vår tropp, som kombinerer noe 
”Tanumsk”, noe finsk og noe om Kilke.  Derfor utlyser vi en designkonkurranse blant alle 
speidere – hjelp oss med å lage et leirmerke!  Merkene kan være firkantet, avlange eller 
runde, ca 5 cm i diameter, og ha enkelt design, helst ikke i flere enn 3 farger.  Det blir 
selvfølgelig fet premie til vinneren! 
Send inn ditt design på mail til meg, innen 15. desember. 

Neste steg 
• Vi har veldig lyst til at speiderne skal være med og tjene penger for å betale for leir.  Om 

noen har ideer til måter patruljen kan samle/tjene penger, setter vi pris på innspill! 
• Hvis noen av dere foreldre har lyst til å være med i planleggingsgruppen for leir hadde 

det vært fint.  Gi beskjed til meg om du kunne tenke deg dette. 
• Forhåndspåmelding til leir begynner allerede nå! Send epost til 

lara.wasowski@gmail.com og betal inn forhåndspåmelding kr 500,- til 1627.32.26765.   
 
Spørsmål kan rettes til oss i leirkomiteen og vi svarer så godt vi kan.   
 
Hilsen leirkomiteen 
Lara Wasowski  Einar Hilding  Gaute Lye  Kari McDougall 


