
 
 

 

Vi vil gjenta den store suksessen fra 2016 og har derfor gleden av å invitere til ny felles 
korpsleir 1.-8. august 2020. Leiren vil også denne gangen bli arrangert på Evje i Aust-Agder, 
på Evjemoen tidligere militærleir. Vi satser på at denne leiren blir minst like bra som sist og 
håper å se så mange grupper som mulig på leir. 
 
En liten hilsen fra leirsjefen: 
Arbeidet med en ny felles korpsleir i 2020 er i gang og vi i komiteen ser frem til en spennende leir og 
vi håper at akkurat du vil delta. Dette er andre gang det arrangeres felles korpsleir med de 5 
korpsene i NSF. Forrige felles korpsleir var å anse som en suksess. Det kom mange gode 
tilbakemeldinger på leiren i 2016 og det var et ønske om å gjenta suksessen.  
Vi har denne gangen også valgt Evjemoen som leirsted. Vi tror at vi kan dra god nytte av erfaringer 
fra sist leir for å skape en enda bedre leir i 2020. Var du med på leiren sist kan du bare glede deg til 
en ny leir med nye aktiviteter, nye vennskap og nye opplevelser.   
Leiren har fått navnet Sammen.  
Vi er sammen rundt bålet, sammen om opplevelser, sammen i NSF, sammen som korps, sammen om 
Jesus og sammen på leir! Sammen kan vi få til en ny og spennende leir. Sammen skal vi bygge nye 
vennskap og skape gode relasjoner. Sammen bidrar vi til en god opplevelse.  
Jeg håper at akkurat du vil være sammen med oss på denne leiren for at vi sammen kan skape den 
beste leiren!  
Speiderhilsen Nicolai Feyer Puntervold Leirsjef 

 
 
Hvem er leiren for: 
Speiderleiren er for speidere som går i 5. klasse og oppover. Roverne vil få tilbud om å bo i 
egen leir hvor det vil bli egne aktiviteter for dem.  
 
Program: 
Vi håper dette blir sommerens høydepunkt for alle speiderne og legger opp til et program 
fullspekket med gøye speideraktiviteter.  
Du vil finne kjente leirelementer som både leirbål, konkurranser og haik. 
Speidergudstjeneste og annet kristent innhold vil ha en selvsagt plass i programmet.   
 
Pris: 
Prisen er ikke satt ennå, men det jobbes mot en pris som vil være overkommelig for alle.  
Vi anslår at prisen vil ligg mellom 2000 og 2500 kr per speider.  
 
 
 



 
 

 

Korpsene: 
Blå Kors Speidere (BKS) 
Frelsesarmeens Speidere (FAS) 
Frikirkens speiderkorps (FSK) 
Metodistkirkens speiderkorps (MS) 
Misjonskirkens Speiderkorps (MSK) 
 
Leirkomiteen:  
Leirsjef 

- Nicolai Feyer Puntervold (FSK)  
Økonomiansvarlig 

- Yngve Andersson (BKS)   
Forsyning / mat 

- Cathrine Solvang Sundal (BKS) Etatsleder 
- Fritjof Strøm – (FSK) NK 

Program 
- Håkon Tønnessen (FSK) – Etatsleder 
- Julie Aasebø (MS) – NK 

Teknisk   
- Jonas Tretteteig (FA) – Etatsleder 
- Simen Helderaker Husby (FSK) – NK 

Info og admin 

- Helene Bjørsvik (MSK) – Etatsleder  

- Siv Bjørnstad (MS) - NK 
 
Informasjon 
Den viktigste informasjonen om korpsleiren vil bli sendt ut til speidergruppene på  
e-post.  
 
I tillegg vil informasjon bli lagt ut på Facebook og leirens nettside: 
www.felleskorpsleir.wordpress.com 

 
Leirkomiteen kan nås på felleskorpsleir@gmail.com. 
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