
KOMBI-kurs på Hovden i Aust-Agder 21.-24. september

Misjonskirken Speiderkorps har gleden av å invitere deg til Kombikurs 22.-24. september på 
Hovden! Dette er en viktig møteplass der våre speiderledere og patruljeførere kan få utvikle sin 
kompetanse, treffe nye og gamle speidervenner, og få oppleve gudstjeneste og spennende 
seminarer. Kombikurset er et felles arrangement for speidere fra 7. klasse og oppover til godt 
voksne ledere. Alle kursene har tilpassede opplegg tilrettelagt for alder og verv. 

Informasjon om de ulike kursene man kan delta på finnes på nettsida www.mknu.no/msk-kombi17: 
Assistenten (7. klasse+), Peff 1 (8. klasse+), Peff 2, (9. klasse+), Peff 3(ff) (Leses: “Peff treff”,
10. klasse+) og Roveren (fullført grunnskolen). De ulike kursene overnatter enten inne i hytter eller 
ute i telt eller gapahuk. Innholdet i kursene er variert, med en god blanding av praktiske oppgaver, 
tur, lek og læring. Søndagen samles vi alle for å dra i Badeland og for en kort gudstjeneste før 
hjemreise.

Reise
Vi tar fly fra Værnes ettermiddag/kveld torsdag 21. september, og er tilbake 
på Værnes sent søndag kveld. Vi leier bil(er) fra Gardermoen, og kjører 
derfra tur/retur Hovden. Som i fjor overnatter vi i Mjøndalen natt til fredag. 
Roverne og lederne våre Dina, Kristine, Jonas og Per Kristian skal være stab 
på ulike kurs, og reiser sammen med speiderne.

Pris og påmelding
Speidergruppa sponser deltakeravgiften på 500 kr, og deler av 
reisekostnadene. Påmelding ved sms til Hans Olaf (48004524) og betale 
egenandel på 1000 kr til gruppas kontonummer 4202.56.69384 senest 1. 
august 2017. Kontakt Hans Olaf om dere opplever prisen som problematisk.

Økonomisk støtte fra gruppa forutsetter at speiderne signerer kontrakt på at de fortsetter i 
speidergruppa minst et år til.

Dugnadsmulighet
Speidere som skal delta på KOMBI-kurs kan arrangere søndagskafé ved et par anledninger og få 
inntekten til dekning av reiseutgifter. Søndagskafé avtales med Nan Skogaker (943 99 642).

Skolefri
På grunn av den lange reisen må speiderne søke seg fri fra skolen fredagen. Hans Olaf skriver en 
bekreftelse som kan legges ved søknaden.

Lurer dere på noe? Se www.mknu.no/msk-kombi17 eller ta kontakt med reiseleder Per 
Kristian (99 36 16 34).

http://www.mknu.no/msk-kombi17
http://www.mknu.no/msk-kombi17

