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INFOBREV SPEJDERNES LEJR 2017 

 

Kære piger og forældre, 

 

Nu er der snart ikke længe til Spejdernes Lejr 2017, og vi er ved at glæde os rigtig meget. 

Det håber vi også, I gør. Vi er ved at få lukket de sidste løse ender, og vi har samlet den 

sidste information til jer her. Hvis I har spørgsmål, så tøv ikke med at ringe eller skrive til 

Maria eller Malene – gerne i god tid før lejren.  

 

I kan her læse om: 

1. Ankomst og afrejse - hvor og hvornår? 

2. Pakkeliste – hvad skal man egentlig have med? 

3. Skejser - kontantløst betaling.  

4. Program for ugen. 

5. Hvor og hvordan skal vi bo? 

6. Post og besøg. 

7. Kontaktoplysninger på lederne 

8. Er der særlige regler på så stor en spejderlejr? 

 

1. Ankomst- og afrejsedatoer  

Fællestransporten, som de fleste af os skal med, går fra Ikast Station. Det er også her I 

skal hentes igen, når lejren er slut. Nedenunder kan I se, hvornår bussen kører de 

forskellige dage. Husk at I skal være der en halv time før afgang, da bussen ikke venter. 

 

Lørdag d. 22. juni kl. 8.00: Spejderne kører mod Sønderborg (Mødetid 7.30) 

Onsdag d. 26. juni kl. 8.00: Spirer og smutter (+ forældre) kører mod Sønderborg 

(Mødetid 7.30) 

Fredag d. 28. juni (ca..) kl. 17.00: 2. klasses smutter og spirer (+ forældre) ankommer på 

Ikast Station.  

Søndag d. 30. juni (ca.) kl.18.00: Resten ankommer på Ikast station.  

 

Enkelte af jer skal ikke med bussen, men har oplyst, at I kører selv. 
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I kan parkere på langtidsparkeringen, hvis I senest 22. juni sender bilens reg. nr. 

til Maria eller Malene, så vi kan registrere det. 

 

2. Pakkeliste  

• Spejderuniform og tørklæde (Vi 

rejser i uniform) 

• Mad og drikke til turen derned 

• Evt. sangbog, lommeguide, bælte 

og dolk (hvis du er spejder eller 

har dolkemærke) 

• Liggeunderlag 

• Sovepose  

• Evt. hovedpude og sovedyr 

• Bålkappe/tæppe  

• Toiletgrej (inklusiv solcreme og 

myggespray)  

• Håndklæde  

• Badetøj  

• Nattøj  

• Skiftetøj til alt slags vejr (husk 

ekstra strømper) 

• Regntøj (jakke og bukser) 

• Skiftesko – gode at gå i evt. 

gummistøvler  

• Spisegrej (flad og dyb tallerken, 

kop, ske, kniv, gaffel og 

viskestykke) 

• Evt. sidepude 

• Lommelygte 

• Evt. Mobiltelefoner 

• En lille dagsrygsæk  

• En drikkedunk 

• Jeres lejrarmbånd 

 

Husk at skrive navn på/i på jeres ting, da ting hurtigt bliver rodet sammen på en lejr, 

særligt tørklæde, halsedisse, spejdertrøje og uniform. 

Luftmadrasser og foldemadrasser er der ikke plads til i et telt, så lad dem blive hjemme. 

Mobiltelefoner er på eget ansvar, og skal ikke være fremme under aktiviteter mm. Hvis I 

ikke kan få fat på jeres datter, kan det være fordi hun er travlt optaget. Hvis jeres datter 

ringer hjem og er ked af det, så kontakt lederne – det kan sagtens være gået over i løbet 

af kort tid. Lederne passer på mobiltelefonerne om natten, så de bliver samlet ind før 

sengetid.  

Der vil ikke være strøm til rådighed på lejren. Dog kan man leje en powerbank, som man 

løbende kan bytte, når den ikke har mere strøm. Prisen kender vi ikke.  
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Du skal selv kunne bære din bagage, så det er en god ide at pakke i en rygsæk, 

hvor sovepose og underlag kan spændes fast. Vi skal muligt gå langt fra lejrpladsen til, 

hvor vi skal med bussen. Rullekufferter hører ikke til på en spejderlejr. 

 

Da vi godt er klar over, at I skal have meget med og det kan være svært at slæbe det hele, 

vil vi give jer mulighed for at komme af med hele eller noget af jeres baggage på forhånd, 

så det kan komme med i den lastbil, der kører derned fredag før lejren. Det er muligt blot 

at aflevere en del af bagagen, fx sovepose og underlag. Vigtigt er det dog, at det er pakket 

samlet i en sæk og med tydeligt navn på. Følgende datoer kan i aflevere baggagen til os 

nede i FDF-huset. 

 

• Torsdag d. 22. juni fra kl. 17-20  

• Torsdag d. 20. juli fra kl. 18-20 

 

3. Kontantløst betaling  / Skejser 

Spejdernes Lejr bliver kontantløs. Det vil sige, at man på lejren ikke kan bruge kontanter. I 

stedet for kontanter bruger vi en chip på lejrarmbåndet til at betale med. Det kalder vi 

Skejser.  

 

Skejser gør lejren nemmere og sikrere for både deltagere og arrangører, da vi undgår at 

spejderne går rundt med mange lommepenge, og lejren ikke skal håndtere store mængder 

kontanter. Men det kræver lidt forarbejde fra din og forældrenes side før Skejser kan 

bruges på lejren. Det er nemlig muligt for forældrene at sætte spejdernes lommepenge ind 

på armbåndet inden lejren. Du kan læse meget mere på www.skejser.dk.  

 

Det er vigtigt, at du bliver tilmeldt Skejser inden lejren. Dette foregår ved at du eller dine 

forældre opretter en konto på www.skejser.dk ved at trykke på knappen ”opret”.  

  

Under oprettelsen vil der blive spurgt efter følgende:  

• Et betalingskort – du kan bruge Dankort, VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard, 

Diners eller JCB.  
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• SkejserID: ____________________  

  

• Fødselsdag: ____________________  

  

• Armbåndsnummer eller Skejserkortnummer  

- Du finder armbåndsnummeret på bagsiden af chippen  

- Hvis du/I ikke har fået dit armbånd endnu, kan du springe dette punkt over 

og få udleveret dit armbånd på lejren  

  

Du kan som forælder opsætte et maks. forbrug pr. dag for brugeren. Som standard er 

maks. forbrug pr. dag sat til 50 DKK. Er der penge til overs på kontoen efter Spejdernes 

Lejr, kan de udbetales op til et halvt år efter lejren på skejser.dk. Eventuelle restbeløb efter 

6 måneder vil gå til spejdernes Lejr.  

 

På skejser.dk kan både du og forældrene læse mere om systemet og få svar på jeres 

spørgsmål. Er der spørgsmål, som du ikke kan finde svaret på der, så kan lejrens 

callcenter kontaktes på:  

e-mail: info@sl2017.dk  

eller  

Telefon: +45 8111 2017  

  

Mange deltagere modtager deres armbånd på samme tid. Der kan derfor være noget 

svartid lige efter, at vi har åbnet for skejser.dk.  

 

Armbåndet får I den 15. juni til spejdermødet. Deltagere under 18 år skal have armbånd 

med en sort perle, deltagere over 18 år skal have en hvid. Armbåndet virker også som 

adgangsbillet til lejrens voksenområde. 

 

Gæster kan købe et skejserarmbånd på lejren.  
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4. Lejrens program 

Med infobrevet er vedhæftet et overordnet program for lejren. Vi tilmelder pigerne 

forskellige aktiviteter og der vil være friperioder, hvor man kan opleve lejren. 

 

Lørdag d. 22. juni: Ankomst til Sønderborg og opbygning af lejr 

Søndag d. 23. juni: Opbygning af lejr. Åbningslejrbål om aften 

Mandag d. 24. juni: Kvartersdag (dag med de andre spejdergrupper i Ikast-Brande 

Kommune). Om aften er der Unge Event (14-17 år) 

Tirsdag d. 25. juni: Aktiviteter. Om aften er der gudstjeneste  

Onsdag d. 26. juni: Smutter og spirer ankommer og indkvartering. Spejdere har aktiviteter  

Torsdag d. 27. juni: Aktiviteter  

Fredag d. 28. juni: 2. klasses-smutter og spirer tager hjem. De andre har aktiviteter. Om 

aften er der Børne Event (10-13 år)  

Lørdag d. 29. juni: Aktiviteter og nedbrydning af lejr. Om formiddagen er der Børne Event 

(3-9 år).  Afslutningslejrbål om aften 

Søndag d. 30. juni: Hjemrejse  

 

5. Hvor og hvordan skal vi bo? 

Der vil på lejren være en række underlejre. Vi skal bo i Broen, som er det gule område i 

det øverste kort nedenfor. På det andet kort kan i se, hvor vi fra Ikast-Brande kommune 

skal bo i Broen.  

 

Bording gruppe får sin egen lejrplads, hvor vi skal sove i telte, lave mad, have 

lejrbålshygge mm.  

 

Lejrpladsen indretter vi i løbet af de første to dage med bålplads, spisebord, køkkenbord 

og meget mere. 

 

Vi er desuden ”buddies” for en canadisk spejdergruppe, der skal bo tæt på os, så der er 

også en stor international spejderoplevelse på vej. 
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6. Besøg på lejren / Post kan sendes til…  

Vi modtager rigtig gerne besøg på lejren. Det er gratis at besøge os, men der er et lille 

parkeringsgebyr for gæster. Kager må gerne medbringes ☺ 

Det er ikke tilladt at medbringe dyr på lejren, dog er servicehunde undtaget. På lejrens p-

plads vil der blive ”hunde p-plads” til benyttelse for de gæster, der har medbragt hund. 

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. Giv gerne ”adressen” til 

bedsteforældre, naboer og andre, der kunne få lyst at sende en hilsen. 

 

Skal din spejderven eller dit barn forkæles lidt, bliver der mulighed for at købe slik, både 

sundt og det indre sunde, som postcentralen lægger i en kuvert sammen med postkortet. 

 

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

inden lejren begynder. 

 

7. Kontaktoplysninger på lederne 

Her er en liste over de ledere, som kan kontaktes i nødstilfælde på forskellige tidspunkter.  

 

Annette Pilgaard 

• På lejren: 25.-30. juni 

• Telefonnummer: 6174 9588 

 

Birthe Prangsgaard 

• På lejren: hele ugen 

• Telefonnummer: 3117 7751 
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Hanne Overgaard 

• På lejren: hele ugen 

• Telefonnummer: 2279 6672 

 

Heidi Hansen 

• På lejren: 26.-28. juni (ansvarlig for afgang onsdag 26. juli) 

• Telefonnummer: 2278 6717 

 

Malene B. Christensen  

• På lejren: hele ugen 

• Telefonnummer: 3120 5720 

 

Maria Morel 

• På lejren: hele ugen 

• Telefonnummer: 2515 8147 

 

Susanne Mouritsen  

• På lejren: 23.-25. og 28.-30. juni 

• Telefonnummer: 4126 6096 

 

Susanne Svensen 

• På lejren: hele ugen 

• Telefonnummer: 2844 5406 

 

8. Særlige regler  

Spejdernes Lejr har opstillet politikker for rygning og alkohol. De kan læses her: 

http://info.spejderneslejr.dk/rygepolitik/ 

http://info.spejderneslejr.dk/alkoholpolitik/ 


