
Sommerlejr 2020 til Holsted – Deltagerbrev 
 
 

 
Kære Spejdere og forældre! 
 
Tiden nærmer sig og det er på lørdag/søndag vi skal på sommerlejr. Vi skal prøve kræfter 
med forskellige spejderfærdigheder, have vaskeægte lejrbål, støbe figurer med tin, lave en 
forhindrings-kroket-bane og hygge os en helt masse. 
 
I dette brev findes en række praktiske oplysninger som du og dine forældre skal bruge. 
 
 
Tidspunkter: 
 
For mini og junior: 
• Start - Lørdag den 18. juli kl. 10:00 (ved lejr) 
• Slut - Onsdag den 21. juli ca. kl. 16 (ved Tangehytten efter hejk) 
 
For mikro: 
• Start - Søndag den 19. juli kl. 9:00 (ved lejr) 
• Slut - Tirsdag den 21. juli ca. kl. 16 (ved lejr) 
 
 
Kørsel: 
Der er ikke fælles transport. Hver spejder står selv for transport til og fra lejren. Der kan 
aftales med andre deltagere. 
 
 
Lejrens adresse: 
Idræts Allé, 6670 Holsted (bag Medius-hallen) 
 
 
Deltagere: 
Mikro: Jonathan, Loke, Ebbe, Sigurt, Maximo (noget af tiden) 
Mini: Annelene 
Junior: Jesper, Joshua, Alexander 
 
 
Medbring: 
Personligt lejrudstyr (se pakkeliste nederst). 
Mini og junior medbring madpakke til frokost lørdag. 
Junior må gerne medbringe en mobiltelefon til hejken. 
 
Overnatning: 
Vi sover i telt. 
 



 
 
Juniorenes hejk fra tirsdag til onsdag:  
Junior skal på hejk. En hejk er en vandretur med overnatning. Nogle gange sker der lidt 
mere end bare at gå på en hejk, det kan være en specielt oplevelse eller nogle opgaver. 
Spejderne skal selv være med at planlægge deres hejk, hvilken mad, hvor de skal gå og 
om der skal ske noget specielt. De skal gå alene og vil blive mødt af ledere under vejs og 
ved overnatningsstedet. Vi vil løbende vurdere hvordan det går og justere ruten mv. Der 
skal overnattes i shelter eller bivuak.  
 
 
Mobiltelefon på lejren: 
Man har ikke mobiltelefon med. Junior skal på hejk og må gerne medbringe en 
mobiltelefon, så vi kan komme i kontakte med dem på hejken. Man kan til hver tid kontakte 
lederne på nedenstående numre. 
 
 
Lommepenge/slik: 
Ingen lommepenge (ikke mulighed for indkøb). 
Hver spejder må medbringe slik for 25 kr. Det kan eventuelt deles i flere mindre poser. 
Der er også andet lækkert på lejren. 
 
Er der nogen, der kan hjælpe med at bage en kage eller nogle boller, 
som vi kan have med på lejren? Så bliver vi meget glade  
 
 
Kontakt i forbindelse med sommerlejren: 
Jesper, jespergre@gmail.com, 29925645 
Tanja, 52501159 
Signe, 21362281 
Marie, 24665357 
 
 

Med spejderhilsen 
 

Tanja, Marie, Signe og Jesper 
 

  

mailto:jespergre@gmail.com


PAKKELISTE TIL SOMMERLEJR 
 
For at spejderen skal få den bedst mulige sommerlejr, vil vi bede jer bruge denne pakkeliste, når I 

pakker bagagen. Det er en god idé, hvis spejderen selv er med til at pakke, så han/hun ved, hvor 

de forskellige ting er. Desuden er det praktisk at have navn på så mange ting som muligt. Det er 

ikke nødvendigt med et helt nyt sæt tøj pr. dag, det vigtigste er, at der er mulighed for at skifte alt 

tøjet, hvis man er blevet våd. 

 

Pakket i en taske/rygsæk, som spejderen selv kan bære korte strækninger: 

 

• Sovepose, liggeunderlag og eventuelt hovedpude 

• Nattøj og eventuelt sovedyr 

• Gummistøvler og evt. sandaler 

• Godt regntøj, både jakke og bukser 

• T-shirts 

• Lange bukser og shorts 

• Varm sweater/striktrøje/fleecetrøje 

• Sko, der er gode at gå i 

• Flere par strømper, undertøj og et par tykke sokker 

• Badetøj og håndklæde i plastikpose 

• Dyb og flad tallerken, krus/mug, kniv, gaffel, ske, viskestykke. Alt samlet i en pose 

• Tandbørste og tandpasta, sæbe, shampoo og eventuelt hårbørste 

• Solcreme, myggestift eller -spray, evt. læbepomade 

• Lommelygte og ekstra batterier 

• Eventuelt en kasket eller solhat 

• Et par plastikposer til beskidt tøj 

• Lille turtaske/turrygsæk til hejk/gåture 

 

• Drikkeflaske, som kan fyldes igen 

• Det gule sygesikringskort 

• Dolk (hvis man har en), ellers kan man låne 

 

• Spejderuniform (hvis man har en) – har man på, hvis det ikke er alt for varmt 

• Spejdertørklæde – har man på, selvfølgelig! 

 


