
Lejrinformation om Sommerlejren 2021 
 

Afrejse: Lørdag 10. juli kl. 12.30 fra spejderhytten.  

Husk at spise frokost hjemmefra! 

Vi rejser i uniform, dog spejder T-shirt hvis det er varmt. 

 

Hjemkomst: Lørdag 17. juli kl. 13.00 i spejderhytten. 

  

Transport: Vi kører i fælles bus derop og hjem.  

 

Deltagere: 39 spejdere (Mikro: 5, Mini: 8 Junior: 8 Trop: 14 Senior: 4) 

11 ledere. 

  

Post: Alle spejdere vil gerne have mindst et brev hjemmefra.  

 

Pakker: Hvis I sender pakker med slik eller andet spiseligt skal der være 

nok, så der kan deles ud til alle børnene.  

   

Lejradresse:  ’Spejdernavn’ 

Fyrgården 

Tangvejen 1 

4540 Fårevejle 

 

Nød telefonnummer: Spjæt 4057 1027 Russeren 4141 6768 Kudu 2220 2033  

My 2174 1852 

 

Husk: 

At udfylde vedlagte seddel med Personlige Oplysninger og aflevere denne sammen med 

Sygesikringskort i en lukket kuvert med spejdernavn på til en leder ved afrejsen. 

Da det er ikke muligt at købe noget under lejren, er det unødvendigt at medbringe 

lommepenge. Det er ikke tilladt at medbringe Mobiltelefon undtagen for troppen som skal 

bruge dem på hejk (disse skal dog afleveres til lederne ved afrejse).  

 

 

 

Rigtig god sommerferie 

Glæder os til en fantastisk lejr sammen med jer 

Lederne 

  



PAKKELISTE 

Bestikpose / Mad    

___ Bestik (kniv, ske og gaffel) 

___ Tallerken (dyb og flad) 

___ Kop 

___ Viskestykke 
 

Overnatning 

___ Sovepose evt. lagenpose  

___ Liggeunderlag 

___ Sovedyr 

___ nattøj 
 

Tøj  

___ Uniform og tørklæde 

___ Lange bukser 

___ Shorts 

___ T-shirt 

___ Strømper evt. sokker 

___ Undertøj 

___ Tyk trøje/fleece  

___ Badetøj 
 

Fodtøj 

___ gode sko / vandrestøvler 

___ Gummistøvler 
 

Overtøj 

___ Regnjakke og regnbukser 

___ Jakke 
 

Bad og toilette 

___ Håndklæde – hvis vejret er til det skal vi have vandkamp 

___ Tandbørste og Tandpasta 

___ Kam/børste 

___ sæbe + evt. hårshampoo 
 

Diverse 

___ Spejderkniv/dolk 

___ Lygte (f.eks. stavlygte, lommelygte, pandelampe) 

___ Drikkedunk 

___ Lille turrygsæk (pak evt. madpakke og drikke i den) 

___ Fælles kage eller boller som vi kan spise lørdag 

___ Solcreme 

___ Myggebalsam 

___ sygesikringsbevis 

___ Oplysningsseddel 

___ evt. medicin 



Personlige Oplysninger 
Afleveres ved afrejse til lederne sammen med sygesikringsbevis. 

 

 

 

 

Spejderens fulde navn: ______________________________________________________________________ 

 

 

 

Forældrenes navne:  

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Forældrenes adresse i lejrperioden: 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Forældrenes telefonnummer i lejrperioden:  

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Sygdomme, medicin eller andet der skal tages hensyn til under lejren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicin opbevares af lederne og skal afleveres sammen med kuverten ved afrejsen.  


