
  

  

 

TILMELDING TIL SPEJDERNES LEJR 2017 
 

Kære piger og forældre 

 

Der venter os en helt igennem fantastisk spejderlejr i sommeren 2017. Vi skal nemlig på lejr med 

40.000 andre spejdere. Her skal vi sætte spor i os selv, i hinanden og i omverden.  

Se meget mere på spejderneslejr.dk, og hør meget mere på mødet 16. marts 2017. 

I løbet af foråret får I mange flere informationer om lejren. 

 

Lejren foregår i Sønderborg fra lørdag den 22. juli til søndag den 30. juli 2017 (uge 30). Det er 

dog lidt forskelligt, hvor meget af lejren I skal være med på, og hvad I skal betale.  

 

Det er en rigtig stor lejr at være lille på, og derfor er det vigtigt, at vi er mange voksne om pigerne. 

For at især de mindste piger får en god lejr, skal spirer og 2. klasse smutter medbringe deres egen 

voksen. Hvis det ikke kan lade sig gøre at tage sin egen voksen med, så kontakt lederne, så vil vi 

vurdere, om det kan lade sig gøre alligevel. Spejdere og 3. klasse smutter må også meget gerne 

tage en voksen med (også muligt at deltage et par dage – prisen finder vi ud af).  

 

Dage og priser: 

• Spejdere, seniorer og voksne: 22.-30. juli 

o Pris: 1.400 kr.  
 

• 3. klasse smutter: 26.-30. juli 

o Pris: 900 kr. 
 

• 2. klasse smutter og spirer 26.-28. juli 

o Pris: 900 kr. (inkl. voksen) el. 600 kr. (eks. voksen) 

Betaling skal ske ved overførsel til gruppens konto 0871 0003619001, eller swipp til 7178 0318. 
HUSK ved betaling skriv ”SL 2017 pigens fornavn og efternavn” 

Betaling af 1. rate på 500 kr. senest d. 23. februar 2017. Restbeløbet betales senest 15. april. 

Tilmeldingsfrist: torsdag d. 23. februar 2017 (bemærk at der kun er begrænset mulighed for eftertilmelding) 

 

 

Navn        

Alder/enhed        

Forældres kontaktoplysninger i lejrperioden     

Navn på voksen som skal med, og evt. periode      

Evt. bemærkninger        


