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Hallo alle bevere, småspeidere, 
stifinnere, vandrere, rovere, og 
ledere!! 
 
Endelig så er det Festivalleir igjen i 
Ryvarden krets. Tema for denne leiren 
er Indianer. Så vi ønsker at veldig 
mange små og store indianere kan 
finne veien inn til Lier for tidenes leir. 
Leiren blir i helgen 15.-17. juni. 
 
For å gjøre det hele litt mer 
spennende så inviterer vi alle rovere 
som vil bli med til å stille som 
Cowboyer. Og siden Cowboyer ikke 
alltid er like gode venner med 
Indianere så skal våre Cowboy rovere 
få tildelt et eget leirområde. Så ser vi 
om deg tør å vise seg i Indianer leiren.  
 
Leiren vil være fullspekket av indianer 
aktiviteter, konkurranser, snopspising, og kanskje litt soving for den som tør. 
Det vil være en flott kiosk med litt forskjellige godsaker på leirområdet. 
Lørdags kveld blir det grillmat til alle indianere, og til cowboy roverne som er med på 
denne kule leiren. 
Lørdags kvelden fyrer vi selvfølgelig opp et svært indianer leirbål, og da trenger vi jo 
selvsagt hjelp av leirdeltagerne til leirbålsunderholdningen. 
Alle som vil stille med noe på leirbålet må huske å gi beskjed om dette på forhånd til 
indianer høvdingen. Eller en av hans undersåtter. 
 
Forhåndsoppgave til leiren blir å lage seg en drømmefanger. Fint om alle har hver 
sin drømmefanger med seg når de kommer på leir. Og vi ønsker jo at så mange som 
mulig ordner seg et flott indianer kostyme, og har dette på allerede når de 
ankommer leiren. Det er også ønskelig at hver gruppe har med seg en stor 
rundstokk. Så tykk som dere ønsker, men en behøver ikke å overdrive. Lengden kan 
godt være et sted mellom 2 og 3 meter. 
 



Påmelding innen 1. 
juni.  
Vær tidlig ute med påmeldingen, så får 
kanskje din gruppe det største og beste 
leirområdet. 
 
Påmeldingen sendes til Karl Andreas sin mail: 
karl.a@haugnett.no eller røyksignaler kan 
sendes til hans mobil på 91121171 
 
Påmeldingen bør helst skje gruppevis, og vi 
vil helst vite dette om hver enkelt: Navn, 
Enhet (bever, småspeider, stifinner, vandrer, 
rover, leder), og eventuelle allergier i 
matveien. 
 
 

 
 
 
 
Har dere noen spørsmål om leiren kan dere kontakte f.eks. Kåre på tlf  995 29 233. 
 
Pris for leiren er 250 kr per påmeldt deltaker, da får du med grillmat på 
lørdagskvelden,leirmerke og et flott leirområde. 
Tiden for festivalleiren er 15.-17. juni. 
Innrykk fra fredag kl 17.30 
1 bil per gruppe kan parkere på leirparkeringen, resten må parkere et annet sted som 
f.eks. ved kirken eller samfunnshuset. 
Avslutning Kl 15.00 på søndagen. 
 
 

 
 

Speider og 
indianerhilsen 

fra 
Leirkomiteen 
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