
Skjærgårdstur 2022 
Velkommen til en fellestur for alle Lillesands-speidere!  

 
Lørdag 4. - søndag 5. juni 
(Bevere kun dagstur på lørdag) 

 
Oppmøte: på Kokkenes (ytterst, ved flytebrygge), lørdag kl. 11.00  

Retur samme sted søndag ca kl 12 (kan bli noe forsinket).  
Bevere: Skal ikke overnatte, men returnerer på lørdag kveld (ca kl 20). Bevere må ha med en voksen. 

 

Påmelding: Senest onsdag 1. juni til din enhetsleder 

Oppgi ved påmelding: 
● Navn på speider:__________ 
● Navn på voksen som blir med? 
● Kan du stille med båt og har plass til hvor mange (utenom deg)? 

 
 
Program: 
Forsøpling av havet er et stort og økende problem. Til slutt ender mye av søppelet opp på våre strender. 
Speiderne skal hjelpe miljøet og kommunen ved å rydde strendene langs Skjødøya, Lyngholmen og 
Auesøya. Dette er en spennende skattejakt som avsluttes med en liten ”søppelkonkurranse”.  
Søppelryddingen inngår i speidernes merkeprogram (samfunnsengasjement). Alt søppel vi plukker blir 
registrert i «Hold Norge Rent».  
 
I tillegg står følgende på programmet: 
- fisking, krabbefiske og livet i fjæra 
- båtbruk/sjøvett  
- postløype med spennende speideraktiviteter 
- bading, grilling og leirbål 
 
Overnatting i telt/lavvo på Auesøya . Voksne som blir med kan gjerne ta med et ekstra telt (men det er 
nok plass til alle i speiderteltene). 
 
Betaling: Arrangementet er gratis men vi forventer at speidere meldes på og at de som er meldt på 
kommer (vi handler mat på basis av de påmeldte). 
 

Hilsen Lillesand speidergruppe  

 



Pakkeliste 
 

 
Flytevest! 
Arbeidshansker 
Sovepose 
Liggeunderlag (ikke feltseng) 
Toalettsaker 
 
Klær: 

Natt-tøy 
Varme klær 
Skift (bukse, genser etc) 
Vindtett jakke 
Regntøy (se værmelding)  
Badetøy 
 
Ikke bruk pent tøy: det kan være olje langs 
strendene! 

Mat:  
Vi kjøper inn:  

● Frokost søndag 
 
Du skal ta med:  

● Niste til lørdag lunsj  
● Grillmat til lørdag kveld 
● Flaske med drikke (vann). 

 
Annet:  
Flåttmiddel, myggolje, solkrem 
Kniv 
Fiskeutstyr, krabbesnøre (hvis du vil) 
Godteri (anbefalt maks 50,- kr.) 
 
Voksne som blir med kan gjerne ta med telt hvis de har. 

Ta IKKE med: energidrikke (battery etc), mobiltelefon (stor risiko for at den havner i sjøen).  
Speidere kan nås via ledernes mobil. 

 

 


