
 

 

SPEJDERNES LEJR 2022 
Sommerlejren nærmer sig og vi har de sidste dage pakket mærker, armbånd og t-shirts til alle. Vi 

ved godt at nogle er på ferie nu og derfor ikke lige kan hente dem, men bare rolig I kan få den 

udleveret når I er hjemme fra ferie igen. Det står der mere om nedenfor. 

Transport til og fra lejren 

Vi kører med bus fra Viby Stadion og kommer retur samme sted. 

Udrejse 
Onsdag d. 20. juli afgang forlejr (klan) fra vores hytte (de har fået besked) 

Lørdag d. 23. juli kl. 8.30 afgang for mini, junior, trop og klan 

Søndag d. 24. juli kl. 9.15 afgang for mikro 

Mandag d. 25. juli – familiespejd (egne biler) 

Hjemrejse 
Onsdag d. 27. juli kl. 14.15 – ankomst 17.57 mikro 

Onsdag d. 27. juli familiespejd (egne biler) 

Torsdag d. 28. juli kl. 14.15 – ankomst 17.57 mini 

Søndag d. 31. juli kl. 10.45 – ankomst 14.27 junior, trop, klan 

Lommepenge / skejser 

På lejren kan man ikke bruge kontanter. Lommepengene skal derfor sættes ind på Skejser-

armbåndet. Vi foreslår 20 – 30 kr. om dagen, og lidt ekstra så man også kan købe en stor is et par 

gange. Derudover skal der selvfølgelig være penge hvis man må købe souvenirs/merchandise i 

butikkerne. Her kan I købe t-shirts, kopper, kasketter og meget mere med lejrens logo på. 

Eksempler på hvad man kan købe 

Bøllehat 69, - 

Mug 10, -  

Strømper 100, - 

T-shirt 99, - 

Nalgene drikkedunk 100, - 

I kan se det hele på Spejdersport 

https://www.spejdersport.dk/catalogsearch/result/?q=spejdernes+lejr+2022 

Vi foreslår at I ikke sætter en begrænsning pr. dag på hvad spejderne kan bruge, da de så får 

udfordringer hvis de vil bruge mindre én dag og ekstra én anden dag. Vi skal nok hjælpe dem med 

ikke at bruge alle pengene den første dag. 

T-shirt, mærke og armbånd 

Vi har pakket en pose med en gruppe jubilæums t-shirt, et lejrmærke og jeres armbånd. De kan 

hentes på Ellemosevej 33 på følgende tidspunkter. 

Kan I ikke her, må I sende en sms på 50697057 og lave en aftale om hvornår det kan hentes. Vi har 

ferie og laver derfor ikke aftaler flere dage i forvejen. Skriv derfor gerne på dagen hvornår I vil 

hente. 

Mikroerne kan også få deres bestikposer. 

https://www.spejdersport.dk/catalogsearch/result/?q=spejdernes+lejr+2022


 

 

Tidspunkter for afhentning: 
Tirsdag d. 5. juli kl. 17 til 20 

Onsdag d. 6. juli kl. 17 til 20 

Fredag d. 8. juli kl. 18 til 20 

Lån af udstyr 

Flere spejdere skal låne rygsæk, sovepose, liggeunderlag og lign. Det er sammen med poserne 

som skal hentes. Er der flere som skal låne noget udstyr, kan det aftales når I henter posen eller 

meget gerne inden så det kan udleveres sammen med posen. 

Post til lejren 

I kan sende breve til lejren. Vi opfordrer til ikke at sende slik. 

• (Spejdernes navn)  

• TranbjergSpejderne/ 1. Tranbjerg (vi er tilmeldt før vi skiftede navn, derfor begge navne på)  

• Aarhus 3 

• Greve  

• Spejdernes lejr 2022  

• 2644 Hedehusene 

Besøgsdag 

Flere har spurgt om de må besøge os i lejren. Det må I gerne. Vi opfordrer til at det er onsdag eller 

torsdag. Der kan være spejdere som er på aktiviteter noget af tiden.  

Om torsdagen er storspejderne og de yngste klanspejdere på aktivitet hele dagen. 

Hvis I gerne vil blive til aftensmad, skal I give besked (send en sms til 50697057 – Bente) så vi kan 

sikre at der er mad til alle. Frokost må I selv klare. Der er altid kaffe og te på lejren, men det kan 

være at det lige skal laves        

Kontakt på lejren 

Mikro 
Karina - 6014 8407 

Bjarke - 6134 6520 

Mini 
Rikke - 2921 7275 

Gitte - 4015 7067 

Junior 
Sara - 5034 3974 

Joachim - 2633 4580 

Trop 
Marc - 2442 0990 

Kristina - 2095 9218 

Bente – 5069 7057 

Klan 
Anders – 2047 5598 

Gruppeleder 
Bent – 2325 1744 

tel:+4560148407
tel:+4561346520
tel:+4529217275
tel:+4540157067
tel:+4550343974
tel:+4526334580
tel:+4524420990
tel:+4520959218


 

 

Pakkeliste 

Sovepose (husk det kan være koldt om natten) 

Liggeunderlag (mikro og mini skumunderlag- ikke oppusteligt). Trop og klan et til hængekøje 

(skum). 

Lagenpose 

Evt. hovedpude 

Undertøj (et par underbukser til hver anden dag) 

Toiletsager 

Håndklæde 

Nattøj 

Strømper (et par til hver dag) 

Langebukser (hvis du rejser i et par, så tag et ekstra par med – afhængig af vejrudsigten) 

Shorts 

T-shirts (god ide med en til hver dag) 

Varm trøje 

Badetøj 

Regntøj (sørg for at det er vandtæt) 

Vindjakke (kan være regnjakken) 

Gummistøvler (eller vandtætte vandrestøvler) 

Gode gå sko 

Evt. sandaler 

Spisegrej i bestikpose der kan hænges op (dyb tallerken, flad tallerken, bestik, krus (ikke foldekop)) 

Viskestykke 

Lommelygte, evt. pandelampe 

Evt. dolk  (pakkes ned i rygsækken) 

Sangbog 

Siddeunderlag (for dem som har lavet et) 

Evt. medicin (fortæl lederne hvis I har medicin med) 

Evt. lejrbålskappe (kun dem som har) 

Solcreme min. Faktor 20 eller 30 

Myggebalsam til før 

Smertestillende til efter myggestik 

Evt. kasket 

Drikkedunk 

Dagtursrygsæk 

Sygesikringsbevis 

Madpakke til turen. Første måltid er aftensmad (og måske kage om eftermiddagen) 

Mobil telefon og oplader (ikke mikro, mini). De vil være pakket væk en stor del af dagen. 

Skejserarmbåndet 

 

Husk navn i det hele. 

Vi rejser i uniform og tørklæde. Er det meget varmt eller har du ikke en uniform, så den nye 

jubilæums t-shirt og tørklæde. 


