Storaa

Deltagerbrev
Spejderneslejr 2017
Her finder du og dine forældre praktiske informationer om din
og de andre 66 spejdere fra Storaas deltagelse i lejren.
Se

Nu skal vi snart afsted…
Så blev det sommer og nu skal vi snart afsted på Danmarks største lejr. I denne folder har
vi forsøgt at samle diverse praktiske informationer om lejren, så vi alle kan få en god lejr.
Det vigtigste først: Alle deltagere kører med bus til lejren, da transporten er en del af
lejren. Alle deltagere fra Holstebro samles op fælles. Det er derfor vigtigt at I møder til
tiden. Nedenstående er de oplysninger vi har fået fra lejren.
Afgang og hjemkomst
Mødested: Rutebil stationen, Holstebro (ud og hjem)
Mødetider:
Junior / Trop: Lørdag d. 22/7 kl. 7.30 (busserne kører 8.00)
Mini: Onsdag d. 26/7 kl 8.00 (busserne kører 8.30)
Hjemkomst: Søndag 30/7 Forventet ca. 16. 10
(følg med på facebook / web)
Regler: Når vi er mange samlet er vi nødt til at have lidt regler – herunder de regler i som
forældre bør kende på forhånd.
Mobiler:
Medbringes på eget ansvar og kan evt. opbevares af ledere. Vi bruger ikke mobiler ved
maden – derudover pr. aftale i grenene Vores opfordring: begræns opkald mv. til
spejderne - send evt. sms til leder. Vores erfaring er det giver bedste lejr for alle og intet
nyt = godt nyt. Vi vil forsøge give adgang til opladning, men kan ikke love det.
Øvrige spilleregler: Vi følger lejrens regler og almindelige spejderegler og aftaler i
grenene. Det plejer at fungere fint. Skulle det mod forventning ikke være tilfældet kan vi
se os nødsaget til at bede en spejder hentet af forældre i Sønderborg.

Lommepenge hedder SKEJSER
2017 Lejren er kontantløs lejr, dvs. at kontanter som udgangspunkt er erstattet med
elektronisk betaling. For spejderne betyder det SKEJSER, som er et armbånd med en chip,
hvorpå der kan indsættes penge. Det giver bla. Praktiske fordele og sikkerhed for lejren,
men også stor sikkerhed for jer som forældre, da i kan bestemme:
– Hvor må kortet anvendes?
– Hvor meget forbrug pr. dag?
– Tabte kort kan spærres øjeblikkeligt via www.skejser.dk
– Se alle transaktioner på kortet på www.skejser.dk
Der er mulighed for udbetaling af rest saldo ved ophør, direkte til ønskede konto. Penge
indsættes hjemmefra eller kan ”tankes op” undervejs. Det er vigtigt at spejderne er
oprettet på www.skejser.dk Inden lejren så der er penge på det udleverede armbånd
(og at i notere ID nummeret). Eftertilmeldte vil få mail / info om hvordan og udleveret et
skejser armbånd på lejren. Se mere på www.skejser.dk.
I Storaa har vi vurderet at 35.- kr. pr dag er nok som lommepenge til slik mv. Det svare
ca. til 125.- kr for Mini (halv lejr) og 250.- kr. for Junior / Trop (hel lejr)
Køb af større merchandice som f.eks. en lejr T-shirt kan ske i spejdersport og regnes
udover lommepenge. (det kan evt. købes på forhånd)

Lejrens forløb og aktiviteter
Dagene har en nogenlunde fast rytme, hvor der er indlagt aktivitets perioder formiddag
og eftermiddag som spejderne tager til. Nogen aktiviteter laves sammen med hele
underlejren (Rejser) med mange deltagere og andre er selvvalgte for Storaa. (frie
aktiviteter) Herunder i grove træk lejrens forløb for Storaa:
Junior/trop: Ankomst: Lørdag ca. 11.15
Søndag: Etablering og åbningslejrbål
Mandag: ”Rejse” Kultur-spejd – opdagelses rejser
Tirsdag: Selvvalgte aktiviteter - Hike for Storaa
Onsdag: Sønderjysk daw - ringridning og snysk
Torsdag: ”Rejse” Sci-spejd – udforske naturvidenskab
Fredag: Selvvalgte aktiviteter

Når der skal pakkes til en stor spejderlejr, er det en rigtig god ide, at du/spejderen selv
hjælper til. Så ved du hvad du har med, og hvor i tasken det ligger. (og hvordan det
kommer derned igen)
Medbring:
• Madpakke/drikkelse til frokost gerne i lille pose/taske til turen
• Pak så spejderen selv kan bære bagagen fra bussen / P-pladsen til lejrpladsen, i
så få enheder som muligt og med navn på så vi nemt kan fordele.
• Stor bagage kan evt. afleveres onsdag d.19/7 kl. 17-18 i hytten, hvor vi pakker
gruppens grej i en container som køres derned fredag (f.eks. Liggeunderlag,
sovepose som ikke skal bruges hjemme). Max 1 sæk pr. spejder. Helst i en klar
affaldssæk.
Pakkeliste HUSK NAVN PÅ ALT

Mini: Ankomst: Onsdag ca. 12.00
Torsdag: Selvvalgte aktiviteter
Fredag: ”Rejse” ”lille –spejd” (kombi)
Alle:
Lørdag: Selvvalgte aktiviteter
Afslutning Lørdag aften
Søndag ca. kl. 13.00 – afgang hjemad
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Sovepose og liggeunderlag, Evt. lille hovedpude / soverdyr
Spisegrej: tallerkner, kop, bestik, viskestykke - alt sammen i en stofpose med navn.
Sko, du kan gå langt i (vandresko eller kondisko)
Gummistøvler (egner sig ikke til at gå langt i)
Lommelygte og evt. ekstra batterier
Toiletgrej (så lidt som muligt  ) og lille håndklæde
Blå spejder t-shirt med Storaa Logo (hvis du har)
Nattøj
Lange bukser
Strømper og sokker
Undertøj
Regntøj
Varm trøje eller fleecetrøje
Bålkappe
Dolk og bælte
Badetøj
Shorts
T-shirts
Solcreme
Solhat
Sandaler
Drikkedunk
Evt. adresser til postkort
Poser til snavsetøj

Foto: Det Danske Spejderkorps

Postkort og pakker
På Spejdernes lejr 2017 kan du sende postkort og godter til en spejder ved at gå ind på
lejrens post-shop. Her her kan du skrive brev til spejderen, hvorefter lejrens postcentral
sørger for at printe det på et postkort og bringe det ud til spejderen.
Skal dit barn forkæles lidt, bliver der mulighed for at købe slik, både sundt og mindre
sundt – eller du kan sende en fødselsdagskage, som postcentralen sender sammen med
postkortet. Hjemmesiden, hvor du kan bestille post til lejren hedder www.spejderpost.dk
og åbner kort inden lejren begynder.
Gammeldags post sendes til: (og det er stadig hyggeligt at modtage )
Spejderens navn
Storaa gruppe
Dragen, Slottet (kvarter, underlejr)
Spejdernes Lejr 2017
6464 Sønderborg (særskilt postnummer ej Sønderborgs normale)
Besøg:
I velkommen til at besøge lejren, og mærke stemningen på Danmarks største spejderlejr. I
kan også prøve et udvalg af aktiviteterne. Det er gratis at besøge lejren, der er åben for
alle. Kommer du i bil, er der mulighed for at parkere mod betaling.
I Storaa har vi valgt at Onsdag indtil kl. 20 og Fredag kl. 16-20 er besøgsdage, fordi vi
mener det giver den bedste lejr for alle. (Besøg er dejlige, men vil forstyrre lidt i lejr
rytmen, nogen vil være kede af manglende besøg og andre vil måske føle hjemve, så
derfor valget om at samle Storaas besøg på 2 muligheder)
På lejren er der mulighed for at købe mad og besøge friluftsbutikkerne 55o Nord og
Spejder Sport. Bemærk, at du ikke kan betale med kontanter på lejren. Læs mere på
www.skejser.dk (Vi forventer det vil være muligt at bruge et Dankort et centralt sted)

Kontakt
Har I behov for at kontakte os under lejren, kan I ringe/SMS til
Stig (gruppeleder) på tlf. 21 36 95 74 i nødstilfælde.
Ellers er det SMS til grenledere. (Vi tjekker minimum dagligt)
Allan (trop): 26 74 21 12
Anne (Junior): 60 77 44 22
Klavs (Mini): 61 40 06 92
Informationer:
Generelt: Spejderneslejr.dk
Praktisk: http://info.spejderneslejr.dk
Storaa's informationer er samlet her:
http://storaa.gruppe.dds.dk/node/750
Følg med:
Vi vil forsøge opdatere gruppens facebook som vanligt.

