
 

 

Kære bævere og ulve 

Så er der ikke længe til vi skal på sommerlejr – Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg! 

På Spejdernes Lejr bor spejderne i telt, sover i sovepose og laver mad over bål. Alt sammen med 

hjælp fra din spejders spejderleder. I løbet af ugen er spejderne på aktivitet rundt på den store lejr 

sammen med deres spejderkammerater hjemme fra gruppen, andre spejdere fra hele Danmark – og 

endda spejdere fra andre lande. I alt byder lejren på cirka 200 forskellige aktiviteter. 

 

Her kommer der lidt praktiske informationer; vi skal køre i bus – både til og hjem fra lejren.  

Afgangs-tidspunkt er onsdag d. 26. juli, kl. 11.35 fra Vejle Banegård (v. bygningen der tidligere 

husede Blockbuster) – mødetidspunkt er kl. 11.00!! 

Hjemkomst-tidspunkt er fredag d. 28. juli, ca. kl. 14.30 ved Vejle Banegård. 

 

På Spejdernes Lejr 2017 kan du sende postkort og godter til en spejder ved at gå ind på lejrens post-

shop. Her kan du skrive brev til spejderen, hvorefter lejrens postcentral sørger for at printe det på et 

postkort og bringe det ud til spejderen. 

Hjemesiden, hvor du kan bestille post til lejren hedder www.spejderpost.dk og åbner kort inden 

lejren begynder. 

 

Vi er glade for besøg, men da vi som regel er på aktiviteter om dagen, er det ikke sikkert at vi er på 

vores lejrplads i løbet af dag-timerne. Derfor vil det bedste besøgs-tidspunkt være om aftenen.  

 

Der er vedlagt et lejr-mærke (som gerne skal syes på uniformen, inden lejren), et armbånd m. chip 

(Skejser) og en forklaring til dette samt et forslag til en pakkeliste. 

Vær opmærksom på at kufferter ikke er det mest optimale på en spejderlejr. Derfor opfordrer vi til 

at bruge rygsække til jeres udstyr. Medbring ikke mere end du selv kan bære!! 

 

Er det spørgsmål eller lignende, så spørg gerne din leder!! 

 

Mange spejderhilsener 

Lederne 


