INFORMATION

Spejdernes Lejr 2022
KÆRE SPEJDERE & FORÆLDRE
Så nærmer sommerlejren sig - den store Spejdernes Lejr 2022, hvor vi er
en masse Blushøjspejdere, som skal afsted sammen og skabe vores egen
lejrplads midt i spejdervrimlen på Hedeland ved Roskilde.
Herunder følger diverse informationer, som vi håber kan guide jer sikkert afsted
mod lejren.
Ud- og hjemrejse
Skejser (armbånd til kontantløs betaling) og lommepenge
Pakning af rygsæk
Mobiltelefoner på lejren
Forældrebesøg
Mad på lejren
Kontakt til lederne
Postadresse for breve
Aktiviteter, lejrsang og kort

Ud- og hjemrejse
Transporten til og fra lejren foregår med bus for alle Blushøjspejdere
(med mindre man er leder, der kører grej til lejren).
Både afgang og hjemkomst sker på Dragør Stationsplads
UDREJSE til HEL lejr (junior, trop, klan m.m.) - Lørdag 23. juli
kl. 10.00 fra Dragør Stationsplads - kom i god tid.
UDREJSE til HALV lejr (familiespejd, mikro, ulve) - Onsdag 27. juli
kl. 8.00 fra Dragør Stationsplads - kom i god tid.
HJEMREJSE for alle - Søndag 31. juli
Ankomst til Dragør Stationsplads kl. 9.33 (forventet)

Skejser lejr-armbånd = lommepenge
Spejdernes Lejr 2022 er kontantløs, og med “Skejser”-armbåndet bliver det
sikkert og nemt at betale. Som deltager får du derfor et Skejser-armbånd
udleveret før lejren. Skejser har en chip, og du og dine forældre kan sætte dine
lommepenge ind på en personlig Skejser-konto på forhånd.
Læs i vedhæftede PDF om “SKEJSER” hvordan I opretter en Skejser-konto
til dig som deltager, sætter penge ind og så videre.

Om lommepenge
På lejren er der iskiosker, souvenirbutikker, en Spejdersport-butik, caféer og boder, hvor spejderne kan
handle. Derimod er alle måltider og aktiviteter inkluderet i den pris, I allerede har betalt. Behov for
lommepenge begrænser sig derfor til is, lidt snoller, en sodavand - og så lidt spejder-souvenirs.
For små spejdere på halv lejr er tiden fyldt med oplevelser, aktiviteter og fællesskab. Vi besøger sammen
iskiosken og skal nok også komme forbi souvenir-butikken, men der er ingen grund til at tage lommepenge med til at købe en ny dyr lommelygte eller smart jakke i Spejdersport. Ønsker man en souvenir
som T-shirt, kop, kasket eller lignende med lejrens logo og samtidig vil have råd til et par is og lidt slik,
vil f.eks. 300,- være passende.
For større spejdere på hel lejr er der dels længere tid, hvor man kan opleve lejren til fods med sin
patrulje og finde pauser til lidt hygge, snacks og is i løbet af de mange dage. Her kan lommepengene
godt være lidt mere end f.eks. 300 kr. Tal med jeres spejdere om, hvad de drømmer om at opleve.
Ofte er hygge, is og sodavand med vennerne mere vigtigt, end at gå på dyr grej-shopping i f.eks.
Spejdersport. Med f.eks. 400-500 kr. kan man både få en T-shirt og en hel del is og sodavand.

Pakning af rygsæk
Der skal pakkes i en rygsæk, hvor liggeunderlag og sovepose er inde i rygsækken, eller fast monteret
uden på rygsækken (med remme). Spejderen skal nemlig selv bære sin oppakning fra bussen til
Blushøjspejdernes lejrplads og retur til bussen ved hjemrejse.
Tag udgangspunkt i vores pakkeliste https://xn--blushjspejderne-9tb.dk/pakkeliste og suppler med
badetøj, samt ting til telttur: Nemlig spisegrej og liggeunderlag. Regntøj er også meget vigtigt.
Fodtøj
Der skal gås meget på en sommerlejr, så godt fodtøj er afgørende, samt gummistøvler, som er det
eneste der duer, hvis vi får længerevarende regnvejr. Godt fodtøj kan være gode sko til vandring eller
rigtig gode “vandre”-sandaler. Vandrestøvler er også godt, men kan være lidt varmt om sommeren.
TIPS til at få plads i rygsækken
Underbukser og t-shirts til hver eneste dag fylder, og bliver sjældent skiftet HVER dag, når man er en
mindre spejder. Snak om at skifte mindst hver anden dag, og pak derefter.
Invester i et lille camping-håndklæde (microfiber) som fylder mindre, end et stort bomuldsbadehåndklæde.
Nøjes med et par lange bukser, samt shorts og regnbukser. På sommerlejr kan man gå i shorts og
regnbukser, hvis der er brug for at vaske de lange bukser. Nogle kan klare sig med shorts udelukkende
(og regnbukser). Men tag bestik af vejrudsigten, og husk regntøjet uanset hvad!
Drop det helt store sovedyr og sats på et lille.
Øvrige vigtige sager
Drikkedunk er et must som en del af spisegrejet, og husk også en solhat / bøllehat / kasket. Man kan
hurtigt få det meget varmt, når man er ude i solen konstant.
HUSK SOLCREME! Vi skal nok minde børnene om at få sig smurt ind.

Mobiltelefoner på lejren
Mikroer, ulve og juniorer
Vi anbefaler IKKE at medbringe mobiltelefon. Ofte spiller mobiltelefonen en rolle i spejderens frygt for
hjemve, men i praksis ved vi, at mobiltelefon netop giver hjemve, fordi man “skal huske at ringe hjem og

sige godnat”. Nogle gange siger spejderen at “jeg har aftalt med min mor/far at ringe”. Disse situationer
er ikke hensigtsmæssige, og i værste fald har vi en hjemve-situation, som vi spejderledere har svært ved
at spotte, fordi samtaler til hjemmet gøres på egen hånd. Situationen kulminerer senere, fordi spejderen
ikke får talt med lederne, som er til stede og kan håndtere situationen, evt. i samarbejde med hjemmet.
Derudover ønsker vi ikke at mobiltelefoner tager børnenes fokus som digitalt legetøj. På lejren handler
det i stedet om at opleve det som sker her og nu i nærværet med andre.
Trop +
Vi har ingen anbefalinger for denne aldersgruppe og forventer, at spejderne selv er afklaret med et
passende mobiltelefonbrug. Mulighed for opladning på lejren findes, men kan ikke garanteres.

Forældrebesøg
Lejren er åben lejr og alle kan besøge den når som helst. MEN - vi ved at forældrebesøg ofte tricker
hjemve, når mor / far skal til at gå igen. Dette gælder selvfølgelig især de mindre spejdere.
Overvej, om I gør spejderen en tjeneste med et besøg.
Når det er sagt, så er vi åbne for besøg fredag 29. juli kl. 9-13, hvor vi har fælles aktivitet i vores egen
underlejr “Greve”. Vi er derfor ikke langt væk fra egen lejrplads i dette tidsrum.
Kom og se, hvad aktiviteter vi laver på underlejr-dagen (kl. 9-13), eller gå en tur i lejren og kig forbi
Blushøjspejderne ved frokosttid, hvor vi forventer at være hjemme.

Mad på lejren
På Spejdernes Lejr 2022 står aften-menuen beskrevet i lejrens kogebog, check aftensmåltiderne her
https://spejderneslejr.dk/kogebogen
Til morgenmad og frokost får vi klassisk “spejdermad” som havregrød med tilbehør, cornflakes med
mælk, frugt, boller og rugbrød med ost og pålæg osv. Der drikkes vand til maden, og som regel vil der
være frugt om eftermiddagen. Snacks og slik kan enten være en tur til ishuset, eller vi laver lidt fælles
snacks i lejren, som f.eks. popcorn på bålet.

Kontakt til lederne
Under lejren kan vi ikke garantere, at I altid kan kontakte jeres sædvanlige leder. De er ude på aktivitet
det meste af tiden og har ansvaret for spejderne på stedet. Send evt. en sms.
I kan altid komme i kontakt med en af os gruppeledere, som hurtigt kan sørge for videre besked - ring
eller sms til:
Christina Laugesen, mobil 2010 0892
Hans Henrik Gabelgaard, mobil 27 28 40 05
Patrick Bassing, mobil 23 26 98 39
Postadresse til breve, pakker osv.
Det har været almindeligt, at man kunne sende breve og pakker med PostDanmark til store spejderlejre.
Det kan man også denne gang, men vær opmærksom på leveringstiden, især hvis din spejder er på kort
lejr. Du kan bruge følgende adresse:

Spejderens navn
Blushøjspejderne
Dragør Kommune
Underlejr Greve
Spejdernes lejr 2022
2644 Hedehusene
Webshop - “Spejderpost.dk”
Spejdernes Lejr 2022 har en webshop, hvor der kan bestilles pakker med personlige hilsener, f.eks. en
kagekone eller kagemand, hvis din spejder har fødselsdag på lejren. Der sælges også slik og snacks.
Pakkerne leveres til informations-teltet i vores underlejr, hvor spejderne selv afhenter deres “
spejderpost”.
Spejderpost.dk er under opbygning og åbner først op til lejren.

Aktiviteter, lejrsang og kort
Dagene på lejren vil gå med aktiviteter ind imellem måltiderne, lejrbål og tid til hygge, leg og afslapning.
Vores spejderledere har på nuværende tidspunkt booket de fleste aktiviteter, og andre aktiviteter er “drop
ind” på lejren uden tilmelding.
Eksempler på forskellige aktiviteter:
Ninja for en dag - Shinson Hapkido på Hedeland
Fangerne på Fortet
Makerspace - Robotter og bevægelse
ScoutOut - Spejderdysten
Tree Top World 2022
Go’nat løb
SciencePirater - Prøv kræfter med de 4 elementer!
Sejlads i vikingeskib på Roskilde Fjord
Svend Tveskægs Erobring af England 1013 – Rollespilsrundvisning i Roskilde
På togtur med Brandhøjbanen
Fortællinger om vikingetiden ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde
Kropts ZplazkeZone
Scout Escape - “Forhaverne”
Skattejagt i Roskilde Domkirke
FællesHEDEN
VintageSpejd - Historisk Foredrag
Gislingebåden - Smedeværksted: lav dit eget ildstål
Sustainable foods
Hvis I som forældre / familie besøger lejren, kan vi anbefale at se lejrens hovedtorv med udstillingstelte
og spejdermuseum m.m.
Lejrsangen
I kan sammen øve jer derhjemme på årets lejrsang og se videoen.
Find tekst og melodi på https://spejderneslejr.dk/da/lejrsang
Hvor skal vi bo?
Blushøjspejderne skal bo i underlejr Greve, i kvarteret “Havnen”.
På https://spejderneslejr.dk/da/kort kan I zoome ind og se vores lejrplads nogenlunde, find det gule
område, og så bor Blushøjspejderne øverst oppe på den brune lejrplads nr. 2 fra højre side (lige under
aktivitetsområdet).

I kan se det mere præcist på dette kort: https://spejderneslejr.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=70150ca0d6a34459a3ac5152b0dad29e
Vores lejrplads er nr. 347 (KBH4) på 2890 m2, som vi dog deler med en række andre Amager-grupper.

Her bor
Blushøjspejderne

På glædeligt gensyn
Alle ledere og hjælpere hos Blushøjspejderne glæder sig til at se dig
på årets SOMMERLEJR - glæd dig mens du pakker, det gør vi!
Hilsen Blushøjs lederteam for SL2022

