
Sommerleir «Skinn og bein»

19.06-26.06.2021



Vi starter leiren 
ved Camp 773
• Vi bygger leir og blir kjent med nye 

venner

• Rammene for leiren er Agenda 21 
med FN’s bærekraftsmål

• Pris 1500,- Kr



Vi bruker både leirstedet, 
den fine naturen og 

kulturminner i området
• Vi ser tilbake i tid og prøver å forstå 

hvordan folk klarte seg før i tiden

• Hva gjør vi når det ikke bare er å gå i 
butikken og kjøpe ting?...

• Dette skal vi bruke tiden til å lære mer om

• Personlig leirprosjekt – lag egen kniv av 
skinn & bein 



Dette blir både lærerikt 
og veldig kjekt

• Det blir selvsagt haik – vi tilpasser lengde og 
vanskelighetsgrad slik at haiken passer for alle. 
De som er klare for det går «på villspor»

• Vi sanker mat fra naturen og tilbereder den. Er 
du heldig får du fisk.  Kanskje blir det barkebrød 
og mosekaker…

• Vi lager utstyr vi trenger for å klare oss og lærer 
hvordan vi kan gjøre mye uten moderne 
hjelpemidler

• Vi avslutter oppholdet på Camp 773 med 
sankthansfeiring før vi pakker leiren og 
drar til Fjøløy for nye opplevelser…



• Fjøløy – fangst og fiske
• Vi ankommer Fjøløy Fort og etablerer nytt leirsted torsdag 
24.06. 

• Her vil vi fokusere på bærekraft. Da fortrinnsvis gjennom 
fangst og fiske. Fjøløy ligger i havgapet og havet er den 
største næringskilden vi har. 

• Lære om ulike fangstredskaper og metoder;

➢ Fiske etter krabbe med teiner

➢ Snorkle / fridykking etter tang/ tare og skjell

➢ Fiske med garn og line

➢ Slakte småfe – lære å benytte alt.

➢ Lære å lage snare – hvem fanger kveldsmat ?



Aktiviteter Fjøløy

Fortet ligger som sagt i havgapet. Her kan 
værforholdene være ganske utfordrende selv 
på sommeren. Her må vi vise sjøvett og være 
beredt til å gjøre endringer i planer. Under er 
noen av aktivitetene som kan være mulig å 
gjennomføre på Utstein. 

➢ Seile med liten seilbåt – joller. 
Opplæring gis av sjøspeiderene. 

➢ Seile med Restauration  - stor seilbåt 
(utvandrer båten)

➢ Kano  - padle til klostervågen (Norges 
eneste middelalder kloster) 

➢ Bading , snorkling, SUP , fridykking mm

➢ Klatre – flott løype på området.

➢ Pionering- bygge «capture the flag» 
bane.

➢ Kveldstur (spøkelsetur) for oppsøke 
“den hvite dame” på Utstein Kloster
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