
 

 

Information – Grejs / Lindved Gruppe 

Spejdernes Lejr 2017 

 

Så er der ikke længe til at Spejdernes Lejr 2017 foregår.  

Det foregår fra lørdag d. 22. juli til søndag d. 30. juli – begge dage incl. Stedet for lejren er 

Sønderborg. Der forventes omkring 40.000 deltagere til selve lejren.  

 

Prisen for lejren, er afhængig af hvor mange dage man deltager på lejren.  

Vores bævere og ulve vil have mulighed for at komme med fra onsdag d. 26. juli til fredag d. 28. 

juli. Erfaringsmæssigt er 3 dage (m. 2 overnatninger) passende for vores bævere og ulve, for 

deltagelse i så stor en lejr som Spejdernes Lejr er! 

Vores junior- og spejdertrop samt senior-trop vil have mulighed for at deltage på hele lejren.  

Vi er i Grejs / Lindved Gruppe i den heldige situation at vi har en god økonomi; det betyder at vi 

kan give hver deltager et økonomisk tilskud ved deltagelse i lejren.  

For bæverne og ulvene vil deltager-prisen være 300 kr. (gruppen giver et tilskud på 500 kr.). 

For junior- og spejder-trop samt senior-troppen vil deltagerprisen være 1.000 kr. (gruppen giver et 

tilskudt på 1.100 kr.) 

I forhold til transport til og fra lejren, kan vi på nuværende tidspunkt ikke vide – ift. afgangstid og 

tidspunktet for hjemkomst. Det skyldes at der arrangeres fælles-transport (for alle deltagere) med 

opsamlingssteder rundt om i landet.  

 

Vi er endvidere i den heldige situation at vi får besøg af nogle amerikanske spejdere, som vil dele 

lejrplads sammen med Grejs / Lindved Gruppe på selve lejren. Det bliver spændende at opleve; 

både det at snakke engelsk, men også at opleve hvordan de oplever spejder-arbejdet.  

 

For mere information mm. omkring lejren, så tjek hjemmesiden www.spejderneslejr.dk – der er 

information omkring lejren, både i forhold til aktiviteter, praktisk information og meget andet. 

 

Når vi nærmer os tidspunktet for lejren, vil vi komme med flere praktiske informationer – såsom 

afgangstidspunkt og for hvornår vi kommer hjem. 

 


