
 

 

SØ21  

– sidste info inden vores sommerlejr!  

Kære søspejdere og forældre 

Nu nærmer tiden sig for vores sommerlejr til 
SØ21! Vi har samlet lidt info til jer, se 
nedenstående. 

Med på lejren er: 

3 minier: Karl, Frede og Thorvald 

2 juniorer: Mille og Noorine 

3 Jungmænd: Semine, Rigmor og Emil 

Og 2 ledere: Søren og Tine 

Vi glæder os og kan næsten ikke vente! Vi håber, at I glæder jer ligeså meget. Hvis I har 
spørgsmål er I velkomne til at ringe. 

Spejderhilsner Søren 51907970 og Tine 22736691 

 

Afrejse og hjemkomst 

Juniorer + Rigmor, Emil og Tine sejler til SØ21 med korpsets gode skib Ran og en 
Ålborgjolle på slæb. Vi sejler fra Vordingborg kl. 16.00 mandag d. 19. juli og ankommer 
til lejren d. 21. juli. Hvis vi stadig har energi og lyst sejler vi også retur med Ran d. 28. 
juli og ankommer i Vordingborg d. 30. juli – ellers tager vi toget. 

Minier følges med Søren til lejren med afgang ca. kl. 10.00 onsdag d. 21. juli fra 
Vordingborg. Mere info følger. Minier hentes fra lejren af egne forældre lørdag. Sted og 
tidspunkt aftales senere (sandsynligvis Svendborg, lidt før middag). 

Husk at medbringe madpakke og drikkelse til turen. 

 



 

 

 

Lejrpladsen 

På sommerlejren skal vi bo i den underlejr sammen med 3 andre spejdergrupper: 
Havets Helte, Erik Menved og Struer. De er også ca. 10 deltagere fra hver gruppe. Vi 
skal bygge indgangsportal og køkkenbord m.m. så det bliver et godt sted at bo. 

Betaling 

Minier 900 kr. opkræves af vores kasserer 

Juniorer og Jungmænd 1200 kr. opkræves af vores kasserer. 

Lommepenge  

Man må gerne have lidt lommepenge (maks. 30 kr. pr. dag) med til is m.m. Medbring 
gerne en pung OG en lynlåspose med navn på, så holder Tine pengene til de skal 
bruges.   

Gruppen køber og betaler en T-shirt fra lejren til alle der deltager. Derudover får vi 
mærker til uniformen.  

Medicin og særlige hensyn. 

Hvis dit barn har brug for medicin eller der er andet vi skal vide inden lejren 
(overfølsomhed, vådligger, etc.) skal lederne informeres inden lejren på skrift. Hvis dit 
barn tager medicin skal der være en skriftlig vejledning om hvor tit, hvorfor og hvor 
meget. Vi skal også vide hvis barnet selv sørger for at tage sin medicin, eksempelvis 
høfeberpiller, astmamedicin eller lign. 

Pakkeliste 

Se vedlagte pakkeliste.  

Værdigenstande må helst ikke medbringes på lejren, da vi ikke har nogen egnet 
opbevaring til disse. Det vil ikke være muligt at have egne mobiltelefoner med hverken 
på aktiviter til vands og på land eller når vi er i lejren, så dem er der heller ingen grund 
til at tage med.  

Husk også en lille turrygsæk til når vi skal på aktiviteter. 

  



 

 

Her en pakkeliste over, hvad der vil være godt at have med på 

sommertogt/sommerlejr:  

• Vandtæt taske eller spejderrygsæk  

• Sovepose (sovedyr er meget velkomne på turen) 

• Lagenpose  

• Liggeunderlag  

• Spejderuniform og spejdertørklæde  

• Overtøj til vejret (regntøj eller regntæt vindjakke)  

• Fornuftigt fodtøj (gummisko og praktiske sandaler)  

• Gummistøvler  

• Ekstra lange bukser  

• T-shirt  

• Shorts  

• Badetøj (gerne to sæt) 

• To langærmede trøjer/fleece  

• Undertøj  

• Strømper  

• Nattøj  

• Kasket/solhat 

• Toiletting (tandbørste, tandpasta, sæbe, vaskeklud, kam/børste, shampoo, 

myggespray, solcreme og håndklæde)  

• Spisegrej (bestik, dyb og fladtallerken, krus), viskestykke og drikkedunk  

• Lygte – husk og tjek batterier  

• Kopi af sygesikringsbevis (og lær gerne de sidste 4 numre udenad) 

 

Gode råd  

o Rigtigt udstyr behøver ikke være dyrt, men der er nogle ting det er vigtigere at 

have end andet.  

o Tøj, sovepose og andre vigtige ting skal pakkes vandtæt. Vigtigst af alt er, at din 

pakning fungerer for dit barn, så prøv jer frem og lav gerne et par 

prøvepakninger, inden dit barn tager af sted.  

o Husk navn i ALT – selvom I ikke er bange for, at det ikke kommer med retur, kan 

det give problemer, med én gaffel, som der er to ejermænd til - lige inden 

spisning.  

o Og husk INGEN løse poser, gummistøvler eller andet, der hænger og dasker. 



 

 

VIGTIGT! - Forældreomsorg før, under og efter lejren 

Kære forældre: 

Det er vigtigt for os, at spejderen får lov til at få lejren og oplevelserne ”i fred” for 
forældre og andre, uden ”forstyrrelser” hjemmefra. 

Det er som forældre vigtigt at huske, at de fleste spejdere bliver så optagede af det der 
sker, at de glemmer alt derhjemme for en stund, at det er fælleskabet med de andre 
spejdere og oplevelserne på lejren, der er det vigtigste lige nu og her. Se det som en 
chance for, at dit barn lærer at stå på egne ben og for at du kan sove længe, ordne bil, 
pudse vinduer eller læse en god bog uden forstyrrelser imens… 

Vi vil være på aktiviteter på forskellige tider på dagen og nogle bliver først planlagt på 
dagen alt efter vejret og dagsformen hos spejderne. Det vil derfor ikke være muligt for 
os at tilpasse program efter besøg.  

Ved forældrebesøg eller telefonopkald kan det være hårdt for især de mindre spejdere, 
at skulle sige farvel igen midt på lejren og de føler sig også snydt for udfordringen med 
at få lov til at stå på egne ben, på lige fod med de andre spejdere. Men endnu værre er 
det, for de spejdere der ikke får besøg. 

Spejderne må derfor på turen ikke ringe hjem eller blive ringet op hjemmefra, uden 
forudgående aftale med lederne. Det er nødvendigt for, at sikre at lederne ved hvad 
der sker på lejren. Det er lettere for lederne at hjælpe, fordi det er dem der er til stede. 
Husk at det er lederen der har ansvaret for dit barn på lejren. Vi ringer selvfølgelig til 
dig, hvis der skulle blive behov for det. Lederne kan i nødstilfælde kontaktes via sms, 
som læses når vi har tid. 

Når du har besluttet, at din spejder skal afsted på tur, er det vigtigt at du støtter op om 
denne beslutning. Det gør du ved at sende hende/ham glad afsted og ønske god tur og 
på alle måder vise, at du som forælder, synes at det er en god idé at tage af sted og at 
du tror på at dit barn kan klare det og får en fantastisk tur. Du husker at tage imod dit 
barn med positive spørgsmål til lejren, når vi kommer hjem. Du husker, at det kan være 
svært at være barn og at lidt hjemve er en god og sund reaktion på, at skulle være væk 
hjemmefra, spise, sove anderledes, være ude i al slags vejr – det er det, at overvinde 
(overleve!) dette, der giver spejderne mod på mere og tro på sig selv. 

Derfor må du heller ALDRIG lave aftaler med din spejder, som vi ledere ikke kender til. 
Du sender ikke spejderen afsted med den besked, at han/hun bare kan ringe, for at 
blive hentet. Den form for aftale gør nemlig at spejderen mentalt ikke ”pakker ud” når 



 

 

vi ankommer til lejren, så det bliver ikke muligt at gå i gang, at deltage aktivt, for måske 
får man jo hjemve lige om lidt (det har mor/far selv sagt) og så kan man jo ligeså godt 
undlade at pakke ud – og så kommer hjemveen helt af sig selv. Du må selvsagt heller 
ikke sende mad med til flere dage uden vores vidende, fordi dit barn er kræsen. Vi laver 
mad og spiser mad i fællesskab og der er noget for alle. 

Til gengæld lover vi ledere, at sørge for at dit barn får en masse spændende oplevelser. 
Vi forsøger at holde dem i gang, men også at give dem ro til at fordøje lejrens indtryk. 

Vi tilbyder dem gode varierede måltider, så ingen går sultne omkring. 

Vi hjælper spejderne med at huske varmt/køligere tøj, solcreme, sommerhat, regntøj, 
teltorden, tandbørstning m.m. Vi snakker med dem uden at ”dyrke” hjemveen og vi 
læser godnathistorier/synger godnatsang (efter behov) og ser på stjerner og lytter til 
natten. Vi forsøger at holde sengetider, så ingen bliver for trætte. Vi hjælper spejderne 
til at være gode venner, så ingen føler sig udenfor og dermed bliver ked. 

Og sidst, men ikke mindst forsøger vi at opdatere jer forældre løbende igennem lejren 
(på gruppens facebookside) og håber på, at I vil hjælpe med til, at jeres barn får en god 
oplevelse. 


