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Kære spejder og forældre 

Mange af jer har måske allerede hørt om Spejdernes Lejr 2017 og andre har måske ikke. Spejdernes Lejr er 

kort fortalt en kæmpe fælles Sommerlejr på tværs af alle danske spejderkorps. Deltager antallet forventes 

at ramme 40.000 deltagere fra både ind- og udland. Lejren er arrangeret af de fem danske spejderkorps: 

Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De Grønne Pigespejdere, Danske Baptisters 

Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig og bliver afholdt den 22. juli til den 30. juli 2017 ved 

Sønderborg på Kær Vestermark. En lejr af denne størrelse skal helt sikkert opleves og er ofte en af disse 

man vil huske tilbage til i mange år. Temaet for lejren vil være ”Vi sætters spor”.  

 

Hvem kan deltage? 

Alle kan i princippet deltage i spejdernes lejr. Dog har vi som gruppe valgt, at vi kun tilbyder det til vores 

enheder fra Junior og op efter. Dette skyldes blandt andet det store indtryk lejren vil give, samt de daglige 

rutiner som skal få sådan en lejr til at køre så gnidningsfrit som muligt. 

Dette skal naturligvis ikke holde alle andre nysgerrige sjæle for at komme og besøge os, vi hører allerede 

om nogle der snakker om at tage deres børn med ned og bo på campingpladser i nærheden. 

 

Hvordan skal vi bo? 

Lejren bliver inddelt i 4 underlejr, som hver deles op i kvarterer. Hvert kvarter udgøres af en kommune. 

Dette vil sige at Aabybro gruppe skal i samme underlejr og kvarter sammen med de andre grupper i 

Jammerbugt Kommune. 

Vi skal alle bo i telte og bygge vores egen lejrplads op hvor vi sammen skal få hverdagen til at hænge 

sammen. En typisk dag på sådan en lejr består af både aktiviteter om formiddag og eftermiddagen, hvor 

imellem daglige pligter som madlavning og opvask finder sted.  

På lejren vil der også være supermarkeder, butikker og små spisesteder. 

 

Hvad er prisen? 

Prisen for Spejdernes Lejr er sat til 2.100 kr. Denne pris indeholder både transporten derned samt fuld 

forplejning. Aabybro Gruppe vil forsøge at finde pengegivende aktiviteter som kan være med til, at 

nedbringe deltagerprisen. Dette kræver naturligvis at man deltager for at kunne få glæde af disse penge. 



 

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  

 

Forberedelserne er allerede i gang 

Spejdernes Lejr er allerede godt fremme i forberedelserne, men har også behov for at kende til hvor stort 

deltagerantallet vil være. Der er derfor blevet åbnet for forhåndstilmeldingen til lejren, denne skal vi som 

gruppe tilmelde os samlet. Forhåndstilmeldingen er ikke bindende. 

 

Vi skal derfor bede jer forhåndstilmelde jeres barn på siden herunder senest d. 1. december.  

https://aabybrogruppe.nemtilmeld.dk/7/ 

 

Med spejderhilsen 

Anders Jensen 
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