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Din gruppe er herved invitert til en grønn fremtid på 
Østlandskretsene sin regionleir sommeren 2020.  

Leiren arrangeres av Asker & Bærum, Buskerud, Hedmark & 
Oppland, Oslo, Romerike og Østfold - kretser av Norges 
KFUK-KFUM-Speidere. Leiren vil bli avholdt på Kragenäs 
leirsted i Sverige fra 27. Juni 2020 – 4. Juli 2020. Mottoet for 
leiren er Sammen om et bedre miljø, hvor målet er at 
deltagerne skal reise hjem med mer kunnskap om hvordan 
de kan sette et positivt miljøavtrykk. Fremtiden er nå! 

 

Noen viktige datoer 
1. Januar 2020:  Påmelding åpner 
1. April 2020:  Frist for påmelding og betaling 
27.Juni 2020:  Leirstart 

Leirbrev 
Mot starten av leiren sendes det ut leirbrev fra oss som skal gi din gruppe all 
nødvendig informasjon før leirstart. Dette er blant annet hvordan påmelding foregår, 
hva kontingentsatsene blir og pakkeliste. Følg dermed med etter fremtidig 
informasjon. 

leirbrevene vil ligge tilgjengelig digitalt på våre nettsider, og bli sendt ut til gruppenes 
registrerte e-post adresser. Følg med på leirens facebook side "Grønn fremtid – 
Regionleir 2020" for uformelle og informerende innlegg. 

Kontakt 
post@regionleir2020.no 

Leirsjef: Joakim Rødland - leirsjef@regionleir2020.no – 412 81 396 

Nettside: http://regionleir2020.no 

Facebook: https://fb.me/gronnfremtid2020 

Stab 
For mer info om Stab, og hvordan melde interesse gå til regionleir2020.no/stab eller 
send en epost til post@regionleir2020.no 
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