
 

Spejdernes Lejr 

 

 

Du glæder dig selvfølgelig allerede til Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg. Detaljerne omkring 

lejren er nu ved at være faldet helt på plads, og vi kan se frem til en fantastisk lejr sammen med 

over 30.000 andre spejdere fra Danmark og hele verden. Vi har her samlet de sidste informationer, 

som I behøver for at være helt klar til lejren. 

 

Transporten til og fra lejren foregår i bus fra Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup. 

Bussen kører den 22. juli kl. 09:00, så vær der i god tid. Vi er tilbage den 30. juli kl. 15:30 samme 

sted. 

 

Vi har vedlagt en pakkeliste, med inspiration til, hvad du skal have med. Du skal pakke dine ting så 

du selv kan bære dem, da vi i Sønderborg skal gå et godt stykke fra bussen til lejrpladsen. 

 

Alt mad, drikke og aftenhygge er selvfølgelig med i den pris, du allerede 

har betalt. Men måske har du lyst til at have lidt lommepenge med. 

Spejdernes Lejr bliver kontantløs. Det vil sige, at man på lejren ikke kan bruge kontanter. I stedet 

for kontanter bruger vi en chip på lejrarmbåndet til at betale med. Det kræver at dine forældre sætter 

dine lommepenge ind på armbåndet inden lejren. 

 

Du får et armbånd, et mærke og en vejledning med hjem fra et spejdermøde i en kuvert. Mærket 

skal du have syet på uniformen inden lejren, og husk at medbringe armbåndet på lejren og passe 

godt på det indtil lejren starter. Armbåndet er din adgangsbillet til alting på lejren. 

 

Postkort og pakker kan sendes via www.spejderpost.dk. 

 

Glæd dig til highlights: 

• Kæmpe fælles lejrbål 

• Verdens største hoppeborg 

• Mød spejdere fra hele verdenen - fra Zimbabwe til Filippinerne 

http://www.spejderpost.dk/


 

Pakkeliste: 

 

Madpakke til busturen lørdag 

Drikkedunk med navn på 

Underholdning til bussen (f.eks. kortspil) 

 

Sovepose 

Liggeunderlag 

 

Kop 

Tallerken 

Skål/mug 

Kniv, ske og gaffel 

2 viskestykker 

 

Tandbørste, tandpasta og måske deo 

Hårbørste 

Håndklæde (vi skal bade) 

Solcreme og myggestift 

Evt. medicin (giv en leder besked) 

 

Undertøj  

Lange bukser (ikke kun gamasher)  

Korte bukser  

Strømper  

Varm trøje 

T-shirts 

Badetøj 

 

Regntøj/gummistøvler hvis det ser ud til regn 

 

Kniv (Dolk/lommekniv) 

Sangbog (hvis du har en) 

Skrivegrej 

Lille rygsæk 

Lommelygte 

Sygesikringsbevis 

Poser til det snavsede tøj 

 

Vandrestøvler/sko, der er gode at gå i 

Gummisko 

  

Spejderuniform og tørklæde 

Jakke 

Lejr-armbånd (husk at sætte lommepenge ind 

på www.skejser.dk)

 

Husk at tilpasse tøjet til vejrudsigten og tænk på, at det kan blive koldt om aftenen. 

http://www.skejser.dk/

