
Sommerlejr 2022 - praktiske informationer

Spejdernes Lejr SL22, Hedeland d.23.7.-31.7

Afgang

Vi mødes lørdag den 23.7 juli kl. 10.30 på Energicenter Voldparken. Herfra går turen til Spejdernes lejr med

bus. Bussen kører fra Åkandevej siden af ECV kl 11.00.

Vi skal følges med andre grupper, så sørg for at finde hen til den rette gruppe.

Du skal have sørget for:

● Pakket alt i én rygsæk og have begge hænder fri. Vi skal selv bære vores bagage fra bussen til

lejrpladsen og der er et godt stykke at gå (bare rolig vi hjælper de mindste, men de skal kunne bære

alt de har med)

● Lav en lækker madpakke og drikke til frokost lørdag

● Møde op i tørklæde - meget vigtigt, og uniform (hvis du har en).

Hjemme igen

Vi er hjemme igen ved Grøndalscenteret, søndag den 31.7 ca. kl. 13:25. Vi poster det præcise tidspunkt på

Facebook (Spejder i Husum), når vi er på vej. Vi håber I kan køre sammen i biler når I henter.

Vi har brug for hjælp til at tømme en bil med grej senere på dagen og også til at få tørret telte, så vi håber

på hjælp fra forældre.

Mikroer og familiespejdere tager hjem tirsdag. Hjemkomst får I mere præcis information om.

Såfremt man IKKE skal med den fælles transport ud eller hjem skal I give Lea besked så vi ved hvor mange vi

skal være med bussen.

Hvor mange er vi?

Vi skal dejligt mange afsted (igen) i år – 51  spejdere fra Brønshøj-Husum Gruppe. Hertil kommer klan,

ledere og hjælpere, så vi bliver ca. 73 i alt!

Gult sundhedskort

Alle spejdere skal aflevere en KOPI af deres gule sundhedskort i en kuvert med spejderens navn og gren på

ved afgang. Der vil være en leder fra hver gren der tager imod.

Post

I år er det muligt at sende post med Post Danmark, så vi samler ikke ind ved bussen. Husk at sende posten i

god tid, til familiespejdere og mikroer skal posten sendes før vi tager afsted for at nå frem.

Adresse på lejren (vigtigt at få det hele med):

Spejderens Fulde Navn

Brønshøj-Husum Gruppe

Københavns Kommune, KBH 2

Underlejr Høje Taastrup

Spejdernes Lejr 2022

2644 Hedehusene

Alle børn – også de store – bliver glade for et brev eller et postkort.



Hvis I har lyst til at sende en LILLE pakke med slik/guf er det ok. Alt brev-guf bliver samlet og så bliver der

delt ud til alle ved lejrbål eller ifm. aktiviteter i de enkelte grene. Det er derfor vigtigt at det I sender er

noget der kan deles og gerne er enkeltvis indpakket (men der behøver ikke at være til alle – vi samler

sammen og deler ud).

Det vil også være muligt at sende hilsener og pakker via en webshop: www.spejderpost.dk.

Det er ikke noget vi forventer, men I er selvfølgelig velkomne til at gøre det.

Mobiltelefoner, Ipods og Nintendo o.lign.

Tropsspejderne og juniorer skal tage mobiltelefon med til brug for aktiviteter på lejren, og kun til aktiviteter.

Minier og mikroer må ikke have mobiltelefon eller ur med telefon i med. Juniorerne skal aflevere deres

mobil sammen med oplader til lederne i en plastikpose med navn på og får dem udleveret, når de har brug

for dem til bestemte aktiviteter. Husk at den skal være opladt hjemmefra og husk oplader.

For alle: Lad ipad, nintendo og andre digitale dimser blive hjemme.

Lommepenge / Skejser

På SL2022 vil der være butikker hvor man kan købe forskellige souvenirs. Souvenirs er både merchandise og

mindre ting som f.eks. et tryk på en T-shirt. Og der vil også være et supermarked hvor man kan købe slik og

snold. Vi har ikke mulighed for vores egen slikbiks i år.

Lejrens merchandise kan man se her: https://www.spejdersport.dk/spejdernes-lejr (alt kan også købes på

forhånd).

Det er ikke muligt at betale med kontanter eller Mobilepay.

I stedet får alle et armbånd med en chip hvortil man kan indbetale penge - på lejren hedder de Skejser.

I skal aktivere og sætte penge ind på spejderens Skejserkonto inden lejren: www.skejser.dk

I får på forhånd tilsendt en kode der hører til den enkelte spejders skejser-armbånd.

Beløb:

Til lommepenge til slik skal spejderne have penge med svarende til 20 kr pr dag. Derudover må I give

spejderne penge nok med til at købe de souvenirs som I aftaler hjemmefra.

Vi hjælper så godt vi kan med at købe ind, men kan ikke love at det bliver muligt at købe alt hvad I har aftalt.

Vi beder om at I ikke benytter funktionerne med et maksimalt beløb på skejser per dag, for vi vil ikke kunne

købe slik hver dag og så kan spejderne spare op.

I skal indsætte følgende beløb (hvis der er penge til overs kan de udbetales efter lejren):

● Lejrdeltagere lørdag-tirsdag: 80 kr + det I aftaler til souvenirs

● Lejrdeltagere hele ugen: 160 kr + det I aftaler til souvenirs

● Familiespejdere: I bestemmer selv om spejderne skal have penge på deres armbånd, eller om I

betaler med jeres eget armbånd.

● Voksne: Husk at oprette din egen konto og indsæt penge hjemmefra da du ikke kan tanke op så

mange steder (men kan med din mobil)

Venskabstørklæder

Der er tradition for, at man kan bytte tørklæder med nye spejdervenner fra andre grupper, f.eks. fra

udenlandske grupper.

Hvis I gerne vil bytte tørklæde, skal I selv huske at indkøbe ekstra Brønshøj-Husum tørklæder hjemmefra

som I kan bytte med.

Tørklæderne købes i spejdersport: https://www.spejdersport.dk/toerklaede-groen-m-hvid-kant

Her kan man også købe et DDS byttetørklæde: https://www.spejdersport.dk/dds-byttetoerklaede-m-logo

Alle Brønshøj-Husum spejdere skal have deres eget Brønshøj-Husum tørklæde når vi skal hjem.

http://www.spejderpost.dk
https://www.spejdersport.dk/spejdernes-lejr
http://www.skejser.dk
https://www.spejdersport.dk/toerklaede-groen-m-hvid-kant
https://www.spejdersport.dk/dds-byttetoerklaede-m-logo


Venskabsgrupper

Vi bliver venskabsgruppe for en stor gruppe spejdere fra Østrig og en lille gruppe fra Norge. De bor i

nærheden af os på lejren så vi kan hjælpe dem til rette, og junior + trop vil have nogle fælles aktiviteter

sammen med dem.

Mærker

Hver spejder får et lejrmærke efter lejren.

Program

En sommerlejr er en uge fyldt med sjove og anderledes aktiviteter. Vi bygger en lejr, og alle er med til at lave

mad over bål, tage opvasken og de andre praktiske opgaver, som får lejren til at fungere. Vi er sammen som

en stor ”familie”.  

Vi er udenfor hele dagen, og vi sover i telt om natten, tropsspejdere i hængekøjeborg. Teltene er inddelt

efter alder (familie, mikro, mini, junior og trop). Om aftenen - efter en lang, sjov og udfordrende dag -

samles vi om vores selvbyggede spisebord, spiser aftensmad og deler dagens oplevelser med hinanden.

Hver dag er forskellig, men det faste holdepunkt er vores lejr med måltiderne, sammenholdet i gruppen og

lejrbålet, inden vi går i seng.

En sommerlejr udfordrer børnene med mange indtryk og oplevelser. Vi sørger for, at man får plads til at

være sig selv og slappe lidt af. I kan følge lejren på Brønshøj Husums Facebookside hvor vi vil lægge billeder

op løbende: Spejder i Husum https://www.facebook.com/husumspejder/

Kontakt ved hjemve eller alvorlige situationer

Vi kontakter jer telefonisk, hvis jeres barn har været meget ked af det (fx hjemve eller konflikt) eller hvis

jeres barn har været involveret i en voldsom situation.

Vi håndterer situationen først og genskaber en tryg situation. Herefter orienterer vi jer om forløbet, og vi

aftaler sammen, hvad der videre skal ske.

Det kan være, at jeres barn ringer til jer, uden at vi ved det. Tal med jeres barn, om hvad der er sket og ring

derefter til jeres barns leder (se numre nedenfor) og aftal, hvad der videre skal ske. Vi vil gerne bede jer om

ikke at lave aftaler om handling direkte med jeres barn.

Medicin/allergi/sygdomme/særlige behov

Kontakt Lea (læge) på mail lealairdandersen@gmail.com forud for turen, hvis dit barn skal have medicin

eller vi skal være opmærksomme på allergi eller særlige behov/hensyn. Send informationen til Lea på mail

uanset om barnet selv tager og holder styr på medicinen eller vi skal gøre det. Hvis vi skal hjælpe med at

styre medicinen skal den afleveres til Lea ved afgang i en kuvert med navn på.

Sol: Vi sørger for solcreme - og for at spejderne får det på :-).

Lederne

Familie: Cecil samt familiespejder forældrene

Mikro + Mini: Linda, Nicklas, Michael, Tea samt Anne Katrine, Julie, Peder som forældrehjælpere

Juniorer: Ingeborg og Laura

Trop: Magnus og Alfred samt Lars som forældrehjælper

Gruppeleder: Lea

Ekstra ledere/hjælpere: Thomas, Camilla, Idahella, Anders,

http://facebook


Kontakt

I kan hele ugen kontakte os på: 61 70 17 04 (Ingeborg), 21 44 62 16 (Lea), eller 29 92 16 11 (Linda) Telefonen

er tændt 24 timer. Send en sms, hvis I ikke får forbindelse. Så ringer vi jer op så snart vi ser beskeden.

Pakkeliste

Pak rygsækken sammen med din spejder, så de ved hvad der er pakket og hvor det ligger – det giver noget

tryghed på lejren at man nemt kan finde sine ting. Pak alt grej i én rygsæk. Uden løse poser og tasker

udenpå rygsækken. Alle skal selv bære sin rygsæk under rejsen. Spænd alting godt fast og hav begge

hænder fri.

Pak i gennemsigtige plastposer – gerne med navn på posen, fx undertøj i én gennemsigtig plastikpose,

t-shirts i en anden pose og så videre. På den måde bliver det hele lidt nemmere at overskue, ligesom tøjet

holder sig rent og tørt.

● Sovepose

● Liggeunderlag

● Nattøj (evt. langt uldundertøj) og sovedyr

● Lygte med friske batterier

● Undertøj og strømper

● Lange bukser og korte bukser

● T-shirts

● Varm sweater eller fleecetrøje

● Gode sko, som du kan gå mindst 5 km i

● Sandaler

● Badetøj + evt. badesandaler

● Regntøj + evt. gummistøvler

● Vindtæt sommerjakke

● Solhat

● Toiletgrej

● Håndklæde

● Pose til vasketøj

● Drikkedunk til vand

● Kop eller mugg til at have i bæltet i lommen når vi er på aktivitet

● Evt. medicin, kopi af gult sundhedskort - afleveres ved bussen

● Et Anders And blad eller bog

● Lille tur-taske (dem der har en Asivik børnerygsæk kan bruge låget som turtaske)

● Dolk og bælte, hvis du har

● Spejdersangbog, hvis du har

● Madpakke til frokost lørdag

● Når I pakker, så tjek vejrudsigten. Hvis der er udsigt til hedebølge, er det vigtigere med shorts og

sandaler end kæmpe trøjer. Omvendt, hvis det ser ud til at blive en kold og våd uge, skal der være

ekstra lange bukser og varmt undertøj. Undertøj, strømper og t-shirts skal man have nok med af, så

man kan skifte jævnligt. Trøjer og bukser bliver ikke skiftet helt så tit…

● Regntøj pakker I øverst i rygsækken, så vi hurtigt kan få det op, hvis der bliver behov for det.

● Skriv navn i alt tøj og udstyr (også tørklædet) – så bliver alle lidt mere glade☺


