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Kære spejder og forældre 

I dette infobrev vil I kunne finde informationer omkring tilmeldingen, den endelig pris samt nogle praktiske 

oplysninger. Skulle I ved en fejl ikke have modtaget Infobrev 1 bedes I sende en mail til Anders Jensen på 

aj@kekaj.dk.  

 

Den endelige pris 

I Infobrev 1 forklarede vi, at Spejdernes Lejr havde sat prisen til 2.100 kr. Vi har sammen med vores 

grupperåd nedjusteret prisen til at være 1.800 kr. pr. deltager. Prisen dækker stadig transporten derned og 

tilbage, samt fuld forplejning. 

Vi forsøger stadig at finde flere pengegivende aktiviteter som kan være med til at nedbringe deltagerprisen 

for den enkelte. I øjeblikket er det muligt at tjene penge ved salg af lodsedler. 

 

Tilmelding 

Den endelige tilmelding skal fortages via gruppens hjemmeside: 

http://spejderneaabybro.dk/enheder/tilmeldinger-til-ture 

Tilmeldingen er online for at lette det administrative papirarbejde for de enkelte ledere og dermed undgå 

eventuelle fejl. I forbindelse med den endelige tilmelding skal den fulde pris betales. 

De penge der er optjent i forbindelse med de pengeindgivende aktiviteter vil blive betalt retur når vi 

nærmere os lejren.  

Sammen med dette infobrev vedhæfter vi samtidig den endelige tilmelding. 

 

En Lejr uden kontanter 

På lejren får alle udleveret en armbånd med chip i, hvor man let kan fylde penge på. Det er frivilligt om man 

vil bruge armbåndet, men der vil være begrænset betalingsmuligheder på lejren foruden dette armbånd. 

Der vil være nogle enkelte steder, hvor der accepteres kreditkort og kontakter, men det er primært for, at 

kunne få tanket armbåndet op. 

Der er tale om en smart og sikker løsning, hvor der sættes et dagsmaksimum på alle armbånd. Du kan 

selvfølgelig selv vælge dit eget dagsmaksimum, og der vil også være mulighed for at "spare op", hvis du ikke 
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fik brugt dit dagsmaksimum dagen inden. På den måde slipper lederne også for at skulle administrere 

lommepenge for en stor gruppe spejdere. 

Lejren planlægger at sende armbåndene ud inden, så forældre kan tanke deres spejderes armbånd op og 

sætte maksimalt dagligt beløb inden lejren. 

 

Hvor finder jeg mere info? 

Spejdernes Lejr 2017 har længe haft deres egen hjemmeside. Siden er efterhånden spækket med en masse 

informationer om hvad Spejdernes Lejr er for en størrelse. Siden er blandt andet inddelt efter om du er 

spejder, forældre eller leder. 

Vi vil derfor opfordre alle til at besøge hjemmesiden og dermed blive endnu klogere på en oplevelse som 

man bare ikke må gå glip af. 

Find mere information om lejren her: www.spejderneslejr.dk  

 

Har du spørgsmål kan du skrive en mail til Anders Jensen på aj@kekaj.dk eller ringe på 60507003. 

 

Med spejderhilsen 

Anders Jensen 

Mobil: 60507003 
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