
Sommerlejr

Vipperød 27. juni 2021

SOMMERLEJR 2021
Deltagerbrev

Kære Juniorspejder

Vi glæder os til et par gode dages sommerlejr sammen med dig og 15 andre
spejdere.

Vi mødes ved spejderhytten i Vipperød mandag d. 5. juli kl. 10.00.
Vi slutter ved hytten torsdag d. 8 . juli kl. 11.30

I løbet af de fire dage skal vi blandt andet:
● Lave pionerarbejde (bygge nødvendigt lejrudstyr med rafter og træne til

senere at kunne tage mærket “10-minutters tårn)
● Cykle på tur ud i naturen.
● Finde vores egen mad i naturen - og lave et måltid af det vi finder.
● Spise bacon til alle måltider i et døgn (tage det berygtede baconmærke).
● Vandre gennem skoven sammen med din makker (mulighed for 5 km

makkermarch).
● Hygge os ved bålet i Vipperød om aftenen.
● Sove i telt, shelter og hængekøje.

● Har du endnu ikke duelighedstegn til kniv, økse eller sav kan du tage dette på
lejren.

● Ender Danmark i en semifinale til EM i fodbold finder vi også ud af at se den
onsdag aften - dem der vil.



Du skal medbringe følgende:
Uniform
Madpakke til frokost mandag
Sovepose og liggeunderlag.
Toiletsager
Badetøj og håndklæde
Cykel og hjelm (ingen spejdere må køre uden hjelm)
Personligt spisegrej (tallerkner, bestik og noget at drikke af)
Viskestykke
Drikkedunk (til ture)
Tøj til alle dage - både til varme og kulde - til tørt og vådt.
Regntøj
Fornuftigt fodtøj

Du har ikke brug for at have penge med på sommerlejr.

Medicin:
Har du medicin med som du selv styrer - så skal lederne alligevel have besked om at
det er med på lejren.

Mobiltelefon:
Din mobiltelefon ligger som udgangspunktet  i hytten i løbet af dagen og om natten..
Der kan være tidspunkter hvor vi bruger dem til spejderarbejdet - og tidspunkter hvor
du selv har den så du også kan tage billeder. Men vi er sammen om at være spejdere
på lejr.

Har du spørgsmål inden lejren, så kontakt Søren på 26215899 eller
smeinert@smeinert.dk

Vi glæder os til at se jer

Søren, Henrik, Christian og Johnny



Deltagere på juniorsommerlejr:

Alfred
Asta
Clara Nielsen
Emilie
Frederik
Isabel
Johan
Magnus Meinert
Max-Emil
Mikkel
Noah
Oskar
Samson
Smilla
Sofie Hørby


