
  
 
Kære forældre 
 
Årets sommerlejr går til Sønderborg sammen med 40.000 andre spejdere fra alle fem danske 
spejderkorps. Der er en masse sjove og spændene aktiviteter for alle aldre. Lejrens tema er ”Vi 
sætter spor” – det bliver både i os selv, hinanden og i omverdenen. 
 
På lejren kommer der også internationale spejdere med, så det er en oplagt mulighed for os til 
at møde nogle spejdere fra udlandet og finde ud af, hvordan man er spejder andre steder i 
verden.  
 
Lejren bliver opdelt i fem underlejre, og vi skal bo i Møllen sammen med alle de andre 
spejdere fra vores kommune. 
 
Prisen for Spejdernes lejr 2017 er 2.100 kr. for en spejder, der deltager hele ugen.  
Grupperådet i vores gruppe har besluttet, at alle skal have mulighed for at deltage. Derfor 
giver gruppen et meget stort tilskud til deltagerprisen. Dette er gevinsten af, at spejderne har 
tjent penge ved f.eks. vores Frederiksbergfest og vores salg i præstens have i forbindelse med 
den årlige koncert. Lejren vil helt sikkert ”spise” en stor del af vores opsparing, som vi 
(spejdere, forældre og ledere) skal arbejde på at bygge op igen i de kommende år.   
 
Pris: 

 800 kroner for tropsspejder (fra d. 22.-30. Juli) 
 500 kroner for ulve (fra d. 25. – 30 juli) 

 
Betaling skal ske på gruppens konto reg.nr. 1551 kt.nr. 4262662 .  Skriv barnets navn og 
enhed i notatfelt. Tilmeldingen er bindene og registreres ved indbetaling.   
 
Der er absolut sidste tilmeldingsfrist den 27. februar. Dette af hensyn til beregning af det 
område, vi får til vores rådighed på lejren. Gruppen tilmelder samlet til lejren.  
 
I kan alle allerede nu følge SL2017 på Instagram, Facebook og Snapchat. For mere information 
gå ind på www.spejderneslejr.dk.  
 
Vi holder forældremøde d. 6. februar kl. 18.30, hvor I kan stille alle de spørgsmål I kan 
komme i tanke om. Både børn og forældre er velkomne, også selv om I måske ikke er helt 
afklaret med at tage af sted. (Der er også normale møder i begge enheder denne dag). 
 
Vi glæder os til at se jer og til at tage til Sønderborg med jer! 
Spejderhilsen Lederne 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW7u3bpuLRAhXpJ5oKHYi6Df4QjRwIBw&url=http://faarvangspejderne.dk/&psig=AFQjCNGTmotCb71wPUmgKxJ98DPGius2-A&ust=1485605719065763
http://www.spejderneslejr.dk/

