
Spejderne inviterer til sommerlejr 2021 

Vi skal til Stevningshus Spejdercenter (https://stevninghus.com/), der ligger ved Kliplev (Holmvej 9, 

6200 Aabenraa).  

 Junior, trop og klan deltager på hele lejren.  

3-10. juli 2021 – Pris 800 kr (inkl. Pladsleje, aktiviteter og mad) 

 Mikro og mini i deltager på halv lejr. 

7-10. juli 2021 – Pris 400 kr (inkl. Pladsleje, aktiviteter og mad) 

Tilmelding og betaling sker via hjemmesiden https://ribetrop.dk 

(nederst på forsiden eller under arrangementer). Eller ved betaling 

med Mobil Pay til 840142 samt navn på den tilmeldte. 

Tilmeldingsfristen er fredag den 18-06-2021 kl 12. 

Interessetilkendegivelse – Vi har brug for at vide hvor mange vi bliver, så skriv gerne hurtigst 

muligt til Jesper at du gerne vil deltage. Du kan sende en sms til 29925645. Du må også gerne ringe 

og få en snak om lejren, hvis du er lidt usikker på hvad det går ud på. 

Sommerlejren er højdepunktet på spejderåret. Det er her man prøver kræfter med en stor del af 

alt det man har lært til spejder. Det er også på sommerlejren, hvor man har lidt bedre tid til hygge, 

lege og møde nye venner. 

På Stevninghus Spejdercenter er rammerne for lejren spejder-olympiade og der bliver god 

mulighed for at dyste i forskellige spejderfærdigheder, men der er også plads til en masse andet. 

Vi skal bygge vores egen lejr, overnatte i telt og lave mad på bål. Vi deltager samlet hele gruppen 

og vi hjælpes ad. 

Transport – Vi har brug for forældre til transporten. Vi vil gerne vide om du kan køre ud den 3. juli 

eller 7. juli om morgenen eller hente os den 10. juli (ca. kl. 13). 

Deltagerbrev – Omkring 1-2 uger før lejren udsendes et deltagerbrev til de tilmeldte. Her 

gennemgår vi de praktiske detaljer som tidspunkter, pakkeliste, lommepenge, regler for 

mobiltelefon, medbragt slik mv. 

 

Med spejderhilsen  Lederne i 1. Ribe Trop 

https://stevninghus.com/
https://ribetrop.dk/

