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1. Hva er en Agenda 2021 leir? 
Sommeren 2021 får vi tidenes største leirområde på hele 385 207 km² – vi tar hele Norge i 
bruk. Speidersommeren sparkes i gang 26. juni og varer frem til 15. august. Det blir den 
lengste landsleiren vi har sett gjennom hele sommeren.  
 
Alt gruppen eller kretsen din trenger å gjøre for å bli en Agenda2021-leir er å melde seg på, 
og arrangere en egen leir på et valgfritt sted i Norge. Målet er at leirene skal arrangeres lokalt, 
men samtidig gi oss følelsen av at vi er en del av noe større, og at vi opplever mye av det 
samme selv om vi er spredt. 
 
De deltagende leirene vil få ferdig aktivitetsopplegg, skjerf, merker, matforslag mm. som kan 
benyttes på leirene. Mer informasjon vil komme fortløpende fra leirkomiteen. 
Se mer: https://agenda2021.no/leirinfo/ 
 

2. Sommerleir krets/gruppe? 
Vi er enige om at det er viktig å ha en sosial sammenkomst å se frem til sommeren 2021, men 
det er usikkert hvilken risiko det vil medføre å samle alle kretsens grupper i Juni 2021. 
Tidligere i høst har kretsstyret oppfordret gruppene til å planlegge leir i uke 26, for å samle 
leirene innenfor samme uke.  
 
Notodden speidergruppe har vedtatt å ha gruppeleir, sted er foreløpig uavklart. De skal ha 
egne møter for videre planlegging. Deres vurdering er at smittesituasjonen ikke vil endres nok 
til at de vurderer det som forsvarlig å delta på en større leir til sommeren. Blant annet pga. 
ledere i risikosonen. 
 
Rjukan har vurdert sin situasjon slik at de vil ha utfordringer med å få gjennomført en leir 
alene, og ønsker gjerne å være med på en felles leir. 
 
Hokksund og Modum har for få speidere i troppsalder til å kunne gjennomføre leir gruppevis, 
og ønsker gjerne å delta på en felles leir. 
 
1.Sandsvær har kapasitet til å gjennomføre en mindre leir med sine speidere, men er også 
positive til å gjennomføre felles leir. 
 
Roverne ønsker felles leir, fordi det styrker det sosiale miljøet. Det er gjerne nettopp det de 
gleder seg til ved å reise på leir. 
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Det vil sendes ut en skriftlig forespørsel til gruppeledere med kort svarfrist for å få en 
avgjørelse før fristen for påmelding den 1.Februar. 
 

3. Peffleir? 
Det har kommet opp et forslag om å ha en kursuke for patruljeførere og assistenter til 
sommeren. Enten i sammenheng med eller utenom leiren som blir i kretsen/gruppene. 
 
Underveis i samtalen kommer det også et forslag med å bruke enten starten eller slutten av 
uke 26 som Notodden har planlagt leir i for å gjennomføre Pefftrening. 
 
Forslag om dette vil sendes ut til gruppeledere sammen med den skriftlige forespørselen om 
leir neste sommer. 

4. Lederkurs i årsmøtehelgen? 
De siste årene har det blitt gjennomført kurs og andre erfaringsutvekslinger i sammenheng 
med årsmøtehelgen. I 2021 er dette første helgen i februar, 5-7.Februar. 
Årsmøtet er planlagt avholdt den 5.Februar med mulighet for digital deltagelse. 
 
Stemningen i gruppen er at det er behov for kursing, men at det kan være lurere å utsette 
kursing til en senere anledning. Lederkursene finnes per nå ikke digitalt, men SST medlem 
Ane opplyser om at Trøndelag krets skal ha gjennomført Trinn 1 digitalt i høst. 
Ledertrenerene føler seg ikke trygge nok med disse verktøyene til å gjennomføre alene, men 
roverne i samtalen stiller seg positive til å hjelpe til med det digitale. 
 
Kretsleder og Sekretær tar videre kontakt med Trøndelag krets for å høre deres erfaringer med 
kurset, og om de evt. har et ferdig digitalisert kursmateriell som kan benyttes. 
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