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Der kan findes mere og mere uddybende info 
på gruppens hjemmeside 
https://voerladegaard.gruppesite.dk/

https://voerladegaard.gruppesite.dk/spejdernes-lejr-22/
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TID & STED

AFGANG JUNIOR/SENIOR:
Vi mødes lørdag d. 23. juli kl 8:10 på Fælleden i 
Skanderborg.
Der er afgang med fælles bustransport kl. 8:30

AFGANG ULVE: 
Vi mødes torsdag d. 28. juli kl 8:30 på Fælleden i 
Skanderborg.
Der er afgang med fælles bustransport kl. 8:45

HJEMKOMST ALLE: 
Søndag d. 31. juli kl 14:00 forventes bussen retur 
på Fælleden i Skanderborg.
Der er afgang fra lejren kl. 10:30 (Vi sender 
besked i FB gruppen om evt. forsinkelser)
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BAGAGE
BAGAGE:
Vi skal følges med en masse andre 
grupper, så der er meget bagage 
at holde styr på. 
Derfor kun 1 rygsæk med alt fast-
monteret (vi skal gå et stykke fra 
dropstedet hen til vores egen lejr) 
og 1 lille turtaske, med drikkedunk, 
god madpakke og bus-snack/frugt 

NAVN !!
Når vi er mange afsted er det vigtigt der er navn 
på ALT ! Det behøver ikke være fine labels med 
telefon nr, men det er vigtigt med fuldt navn, da 
mange har de samme ting. Forbogstaver er ikke 
nok, og et kryds, mærke eller særligt kendetegn 
heller ikke. 
Sprittusch, neglelak, præget (smeltet) i plast 
Der er mange muligheder, men det skal være 
vandfast.
Lad børnene være med til at pakke ned og finde 
frem. Så har de bedre styr 
på hvad de har med.

Vi rejser i uniform m. tørklæde eller 
gruppe-t-shirt m. tørklæde
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UDSTYR
Der er selvfølgelig visse typer udstyr som er nød-
vendigt når vi skal på længerevarende lejr. Det 
meste vil også skulle bruges frem over, så visse ting 
er godt at investere fornuftigt i. Det betyder ikke 
nødvendigvis dyrt.
Rygsæk: Har man ikke en i familien, kan man 
måske låne sig frem. Det er dog vigtigt, at tasken 
passer til spejderen.
Sovepose: Spejderen skal selv kunne pakke den 
sammen, og tjek gerne lynlåsen inden. 
Underlag: Det kan godt betale sig at eje/låne et 
godt liggeunderlag, igen, som spejderen selv kan 
håndtere. Luftmadrasser, foldemadrasser og yo-
ga-måtter er IKKE tilstrækkeligt.
Vandrestøvler: -er supergode; der er god ankel-
støtte, og de kan bruges i alt slags vejr og føre. 
Med hurtigtvoksende børnefødder, behøver det 
ikke være de ypperste af slagsen. 
Kondisko er et ok alternativ, men så vil det oftest 
være nødvendigt at supplere med gummistøvler. 
Det er også altid rart at have et par sandaler eller 
klipklappere med.
Bestikpose: Kop, flad og dyb tallerken i brudsikkert 
materiale samt kniv, gaffel og ske. 
Det er rart at have en stofpose med navn, som er 
nem at finde og have tingene samlet i.
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PAKKELISTE
 � Armbånd (=billetten)
 � Madpakke+drikkedunk

 � Sovepose
 � Liggeunderlag
 � Hovedpude (lille)
 � Evt. 1 sovedyr
 � Vandrestøvler/sko
 � Gummistøvler
 � Sandaler/ klip klap
 � Kasket / bøllehat
 � Varm trøje/fleece
 � Regntøj / overtøj
 � Lange bukser
 � Shorts
 � T-shirts
 � Sokker
 � Undertøj
 � Håndklæde
 � Badetøj
 � Dolk

 � Uniform
 � Tørklæde 

 � Toilettaske med:
 � Tandbørste
 � Tandpasta
 � Hårbørste
 � Shampoo/balsam
 � Solcreme

 � Bestikpose med:
 � Dyb tallerken
 � Fladtallerken
 � Kop / Mug
 � Gaffel/kniv/ske

 � Oplader  
(hvis du har valgt at 
tage telefon med)
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LOMMEPENGE
SKEJSERARMBÅND - KONTANTLØS LEJR
Spejdernes Lejr 2022 bliver kontantløs 
Det er sikrest og gør det nemt for alle at betale. 
Derfor får alle deltagere et armbånd med chip, 
der kan bruges som betalingsmiddel. Det kalder 
vi for Skejser.

I modtager et skejser-armbånd inden lejren, som 
I skal aktivere og indsætte penge på.
Det foregår her: www.skejser.dk
Læs alle detaljerne på hjemmesiden
https://spejderneslejr.dk/da/skejser- 
sadan-betaler-du-pa-lejren
Armbåndet fungerer også som billet, ligesom på festival

http://www.skejser.dk
https://spejderneslejr.dk/da/skejser-sadan-betaler-du-pa-lejren
https://spejderneslejr.dk/da/skejser-sadan-betaler-du-pa-lejren
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MOBILTELEFONER
Spejderne må gerne have deres telefon med på 
lejr, men der vil være regler. 
Som udgangspunkt vil der om eftermiddagen 
være et givent tidsrum på ca 1 time, hvor der er 
telefontid. Det er her, de må skrive, snappe og 
ringe hjem, men vi opfordrer kraftigt til, at man 
skriver sammen i stedet for at ringe hver dag. 
Undgå helt facetime og videoopkald.  
Hvis der under kontakt opstår hjemve, og barnet 
bliver ked af det, vil vi gerne orienteres, så vi kan 
tage os af barnet og “inddæmme smitten”. 
For det smitter. 

Der vil være mulighed for opladning af telefon 
og powerbanks.
Læs mere uddybende på vores egen hjemme-
side https://voerladegaard.gruppesite.dk/

https://voerladegaard.gruppesite.dk/spejdernes-lejr-22/
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LEJRENS ADRESSE
Spejdernes Lejr er opdelt i underlejre. Vi bliver  
30-40.000 mennesker, så det er vigtigt, at vide 
hvor man bor. 
Voerladegård gruppe skal bo i UL1- Roskilde  
sammen med Skanderborg Kommunes andre 
spejdergrupper, også fra andre spejderkorps. 
Vores adresse er:          Ved evt. besøg på 
   lejren, gå ind og find 

det store kort på 
spejderneslejr.dk

X

Voerladegård Gruppe 
Skanderborg Kommune 
Underlejr Roskilde 
Spejdernes lejr 2022 
2644 Hedeland

https://spejderneslejr.dk/da/kort
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POST PÅ LEJREN
Man kan sende breve og pakker til sin 
spejder på lejren. Enten gennem Post 
Nord og den anførte adresse 
(+spejderens navn) eller gennem 
lejrens egen post-webshop.

WEBSHOP
“Send en pakke til Spejdernes 
Lejr med ét klik. Forkæl én du holder af på  
Spejdernes Lejr 2022. Gennem vores webshop 
spejderpost.dk kan du bestille pakker med per-
sonlige hilsner, som vil blive leveret direkte til 
lejren.
Spejderpost.dk bliver opbygget som enhver 
anden webshop, og her er det muligt at fylde 
kurven med slik, snacks samt kagemænd og 
kagekoner til fødselsdag og fest. Herefter angiver 
du den ønskede leveringsdato, skriver en person-
lig hilsen og så sørger vi for, at den kommer frem 
til modtageren.
Pakken leveres til Informationen i den underlejr, 
hvor gruppen bor. Her skal gruppen så hente 
pakkerne. Det er muligt at bestille til levering al-
lerede på lejrens første dag  og webshoppen vil 
holde åbent, så der kan leveres 
pakker på lejren indtil d. 30. juli”

http://spejderpost.dk
http://Spejderpost.dk
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KONTAKT

Kirstine (grp lejr chef)  22415805
Lone (madtante)  27306459
Benjamin (madonkel/ulv) 31322454
Sine (junior)        40385281
Sune (junior)       21493607
Nicklas (junior)   22843034
Lykke (junior)      27586802
Lene (ulv) fra torsdag   28381587
Kenneth (ulv) fra torsdag 20785138
Lars Ulsø til torsdag  40314161

VOERLADEGÅRD-LEJRENS LEDERE


