
 
 

 

  

 

 

Det er skønt at være spejder i Alugod Trop 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Up-to-standard 

Det er dejligt at have en lejrplads der ser pæn ud og nogle rene gryder at 
lave mad i. I vores up-to-standard konkurrence tildeles en flot prestigefyldt 
læderstander, til den patrulje der er bedst til at holde orden i teltet og på 
lejrpladsen. 

Pakning 

Der skal pakkes i rygsæk, så man kan bære sin egen bagage. Medbring 
desuden en dagstursrygsæk, til når vi skal på udflugter og lignende. 

 

 

 

 

SPEJDERNES LEJR 

        

 
Spejdernes Lejr er Danmarks største spejderlejr. 40.000 spejdere fra 
indland og udland samles på ét sted! 
 
Spejdernes Lejr 2017 er Danmarks største spejderlejr. Lejren er arrangeret 
af de fem spejderkorps: KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Det 
Danske Spejderkorps, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk 
Spejderkorps Sydslesvig, og bliver afholdt den 22. juli til den 30. juli 2017 
ved Sønderborg på Kær Vestermark. 

Hjemmeside 

www.spejderneslejr.dk 

 

 



 
 

  

SOMMERLEJRHÅNDBOGEN 

  
Sommerlejren i år går til Spejdernes Lejr i Sønderborg 

I denne sommerlejrhåndbog har vi samlet nogle praktiske oplysninger, 

der er gode at have ved hånden både inden, men også under 

sommerlejren. Husk derfor at tage sommerlejrhåndbogen med, den 

passer lige i spejderlommen. 

  

MSH 

Tropsledelsen 

Sofie H, Sofie T, Jeppe, Kirstine, Emma og Freja 

   
 
 
 
 
 
 
Denne bog tilhører:  ____________________________ 
  
 
Fra patrulje: ____________________________ 

  

 

 

KORT OVER OMRÅDET 

 

Vi skal bo i underlejren Slottet, og vores by hedder Atlantis. 

Hver by i underlejren Slottet, skal opkaldes efter noget associeret til den 

pågældende kommunes område. Da vi ikke har nogen slotte i Furesø, 

hedder vi Atlatis fordi det var havde, nu er druknet i Danmarks dybeste sø 

– Furesøen.  

 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Mobil mm. 

Det er tilladt at medbringe mobiltelefon på turen, men den skal 

dog være pakket væk under dagens program. Andet elektronik 

skal man lade blive hjemme. 

Lommepenge og Lejrbank 

Spejdernes Lejr er kontantløs lejr. Når vi mødes d. 22/7, får i udleveret et 

armbånd. Med dette armbånd betaler i for jeres indkøb på lejren og de 

fleste butikker i Sønderborg, samt fungerer som adgangsbillet til lejren.  

Turhavende patrulje 

Patruljerne skiftes til at være turhavende. Den turhavende 
patrulje står for følgende opgaver. 

 Stille morgenmad frem og rydde op. 

 Sørge for vand til fælles opvask. 

 Stille frokost frem og rydde op. 

 Hente vand / lave saft. 

 Hente varer  

 Tømme fælles affaldsposer 

 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Rejsetider 

Udrejse d. 22. juli 
Afgang med bus fra Lille Værløseskoles parkeringsplads kl. 8.30. Vi 

mødes en halv time før og gør klar, altså 8.00. 

Det forventes at vi er fremme ved centeret omkring kl. 13.  

Hjemrejse d. 3. august 

Info følger 

Deltagere 

- 6 ledere, Kirstine, Sofie T, Sofie H, Emma og Freja  

  (Jeppe deltager først på efterlejren) 

- 20 spejdere 

Nødtelefon 

Sofie Toft: +45 23 96 56 61 
 Freja: +45 23 37 99 01 

Sygesikring 

Alle skal medbringe det gule sygesikringsbevis. Disse vil blive 
samlet ind og opbevaret af tropsledelsen. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Dagbog 

Patruljen skal medbringe en dagbog, der skal skrives i hver dag på 
sommerlejren. Husk farver o.l. Dagbogens bedømmelse vil indgå i 
up-to-standard. 

Uniform 

Vi rejser selvfølgelig i uniform og tørklæde. Medbring desuden et 
par Alugod-t-shirts til når uniformen er for varm.  
Hvis du vil bytte tørklæde skal du have et ekstra med. Du skal 
have en komplet uniform under hele lejren!  

Lejrbål 

Næsten hver aften vil der være lejrbål. Kom i uniform og husk 
sangbog og lygte. Hver patrulje er ansvarlig for 2x 5-10 min. 
underholdning til et lejrbål. Find på noget sjovt, og planlæg det 
helst hjemmefra.  

Madlavning 

Hver dag kl. 16.00 vil der være  
madudlevering, hvor patruljerne får 
 instrukser og råvarer til at lave en 
 lækker aftensmad over bål. 

 

PROGRAM 
 

Dag Formiddag Eftermiddag Aften 

Lør 22-07 Afrejse Lejretablering Lejrbål 

Søn 23-07 Lejretablering Pioner- 
Konkurrence mm. 

Åbnings- 
lejrbål 

Man 24-07 Aktiviteter på 
lejren 

Aktiviteter på 
lejren 

Lejrbål 

Tirs 25-07 Rejsedag Rejsedag Lejrbål 

Ons 26-07 Kvartersdag Kvartersdag Lejrbål 

Tors 27-07 Alumpiade  Gruppedag Lejrbål 

Fre 28-07 Rejsedag Rejsedag Lejrbål 

Lør 29-09 Aktiviteter på 
lejren 

Lejrnedbrydning Afslutnings
-lejrbål 

Søn 30-07 Heik Heik Heik 

Man 31-07 Heik Heik –  
Ankomst til lejr 

Lejrbål 

Tirs 01-08 Vildmandsdag Vildmandsdag Lejrbål 

Ons 02-08 Badedag + 
lejrnedbrydning 

Fest klargørelse Festl 

Tors 03-08 Hjemrejse   

 

 

PERSONLIG UDRUSTNING 

 
Tøj Diverse 

1 uniform og tørklæde        Dolk 

7 T-shirts               Kompas 

2/2  korte/ lange bukser         Pandelampe + batterier 

7 undertøj                           Vores Sangbog 

7 strømper                          Den lille Blå 

1 vindtæt jakke  Drikkeflaske 

1 varm trøje  Plaster 

1 vandresko/støvler  Forbinding 

1 let fodtøj  Papir og blyant 

1 regntøj  Kuverter m. adresser 

1 badetøj  

 

Solcreme 

   Læbepomade 

   Myggebalsam 

   Solbriller 

Toiletartikler  Armbåndsur 

1 sæbe  Sygesikringsbevis 
 1 tandbørste  

Kamera 

1 tandpasta   

1 kam/børste   

1 shampoo   

1 håndklæde   

    

Soveudstyr   

1 sovepose   

1 lagenpose   

1 underlag 
 

  

 
 
Der vil være mulighed for at vaske tøj under lejren 

 

PERSONLIG UDRUSTNING 
1 Oversejl  2 økser 

1 Indertelt  2 save 

1 Underlag  1 mukkert 

1 stangsæt  1 spade 

1 sæt pløkke  1 oser 

1 sæt signalflag 1 dagbog 

1 grydesæt med pande 1 førstehjælpskasse  

1 vanddunk   

1 køkkensæt 

2 skåle 

1 skærebræt 

1 opvaskebalje og -børste 

- opvaskemiddel  

- rens-let  

zip 

tændstikker 

 

Patruljeudstyret skal  
pakkes i  
patruljekassen og stilles  
frem i hytten før sommerferiens start! 

 

 

 

 

 



 
 

 

SPEJDERNES LEJR SANG 
Nu er rygsækken pakket og spændt forsvarligt fast på ryggen. Så er 
det tid at sige farvel til mor og far 

Over broen ud af det blå et spejdermylder i alle farver 
En ven, du endnu ikke kender, ser på dig             

Kom nu, kom med. Vi sætter spor, og vi gør det sammen 
Kom nu, kom afsted. Kursen inder vi hen ad vejen Kom nu, kom med. 
Vi sætter spor, og vi gør det sammen Kom nu, kom afsted, og tag din 
makker med  

Morgensolen bager dit telt  
Håret stritter og dagen kalder  
Vi drager allesammen ud på eventyr 
 
Og når mørket det falder på 
samles vi om lejrbålet. Vi deler sangen og en klistret skumfidus 
 
Kom nu, kom med. Vi sætter spor, og vi gør det sammen 
Kom nu, kom afsted. Kursen finder vi hen ad vejen 
Kom nu, kom med. Vi sætter spor, og vi gør det sammen 
Kom nu, kom afsted, og tag din makker med  

Kom nu, kom nu med 
Lejrkæreste og nye venner 
Kom nu, kom nu med  
Havregrød og sure sokker  

Kom nu, kom nu med  
Drømmen ta´r fart, og vi ta´r med  

Let’s all join hands 
Together we’re even stronger 
Come and take my hand 
We leave impressions that last forever 
Kom nu, kom med 
Vi sætter spor, og vi gør det sammen 
Kom nu, kom afsted 
og tag din makker med 

 

SØNDERJYSKE GLOSER 
 
Mojn 

 
Hej/farvel 

Bom Bom betyder bolsjer eller slik, 
så det kan også være lakridser 
og vingummier. Det udtales 
'båm'. 

Kørbis Kørbis betyder græskar. 

Jamsk Hvis man er jamsk, er man 
søvnig, træt eller uoplagt. 

Snupdug lommetørklæde. Det udtales 
med den klassiske sønderjyske 
endelse 'ch' i stedet for g, så det 
hedder nærmere 'snupduch', 
ligesom kage hedder 'kach'. 
 

Grønplet  
 

Grønplet er en græsplæne og 
må siges at være ganske 
beskrivende, specielt hvis 
plænen ikke er så stor.  

Gaf  Gaf er et hul, altså noget uden 
bund.  

 


