
Informationsbrev nr. 1 

30-09-2019 

Distriktssommerlejr Lundenæs Len distrikt 2020 

På Trevæld Spejdercenter 

Uge 28 – 4. juli til og med d. 10. juli 

TEMA: Klima 

- vi har besluttet at årets tema handler om vores klima, hvordan passer vi 

på det, hvad kan vi som spejdere gøre for at passe på det, gode opfindelser 

eller hvad de enkelte finder på, brug fantasien. 

Kære alle 

Hermed foreløbig tidsplan for tiden op til sommerlejren samt en ugeplan for ugen (separat 

bilag). 

Priser og ankomst tider – alle slutter af fælles fredag kl. 17.00: 

 Ankomst Pris for 

lejren pr. 

person  

Plads og 
aktiviteter 

+ mad og 

transport  

Mærke + T-

shirt 

Pris i alt 

Bævere Onsdag d. 8. 
juli 

120 kr. Ca. 50 kr. pr. 

døgn til mad 

pr. person +  

Transport? 

50 kr. 
person 

 

Ulve Tirsdag d. 7. 

juli 

180 kr. Ca. 50 kr. pr. 

døgn til mad 
pr. person +  

Transport? 

50 kr. pr. 

person 

 

Spejdere 

Senior  

Rover 

Lørdag d. 4. 
juli 

400 kr.  Ca. 50 kr. pr. 

døgn til mad 

pr. person +  

Transport? 

50 kr. pr. 
person 
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Opgavefordeling (arbejdsgrupper) 

Arbejdsopgave Bemærkninger Ansvar 

Madudvalg Grupperne bestiller selv maden på 
Trevæld,  

Derfor er madudvalgets primære 

opgave fælles dag torsdag og 
koordinering m. Trevæld. 

Vigtigt at hver gruppe selv 

medbringer madtanter, så lederne 

kan frigøres til aktiviteter. 

Søren og Nikoline spørges 

Økonomiudvalg  Jørgen og Hanne, Ejnar spørger 

Information og PR 

Invitation til lejren 

Forhåndstilmelding gruppevis i ? 

til Trevæld 

Endelig tilmelding 1. marts 

gruppevis til Trevæld 

Peter(Lem) og Dorthe(Tarm) 

Gudstjeneste Fælles gudstjeneste torsdag 

morgen/formiddag på 

fællesdagen. 

Dorthe spørger Torill og Birgitte 

om de sammen vil lave 

gudstjeneste + evt. 
andagtsmateriale til fri afbenyttelse 

Lejrpladsudvalg Inddeling af lejrpladser  Skovlund gruppe 

Lejrsang  Dorthe spørger Mads 

Aktivitetsudvalg Koordinerer aktiviteter for hele 
ugen – og med Trevæld. 

Udvalget finder ud af hvilke 

aktiviteter på Trevæld det er 
muligt at deltage i. 
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Fælles aktiviteter 

Med forbehold, da 

aktivitetsudvalget 

ikke har været samlet 

endnu 

Arbejdsopgaver  

Bæveraktiviteter Fælles onsdag eftermiddag  

Ulveaktiviteter Fælles tirsdag eftermiddag + onsdag 
formiddag 

 

Ulvelejrbål  Fælles tirsdag  

Hike for troppen Tirsdag formiddag til onsdag eftermiddag.  

Fælles aktivitetsdag 

for hele lejren 

Torsdag, hele dagen + fælles spisning   

Fælles lejrbål Mandag – spejdere 

Torsdag – fælles for hele lejren 

Rækker Mølle – roverne 

Klan Båtnakker 

 

TIDSPLAN Forberedelsesmøder 

Her kommer så mange ledere som muligt 

fra grupperne/udvalgene, fordeler sig i 

udvalg og arbejder med planlægning. 

Sted 

Onsdag d. 6. november 

2019 

Kl. 19.00-21.00 

 Lem spejderhus 

Efterfølgende info-brev 

Onsdag d. 8. januar 2020 

Kl. 19.00-21.00 

Forhåndstilmelding er klar til 

grupperne 

Rækker Mølle spejderhus 

Efterfølgende info-brev 

Onsdag d. 11. marts 2020 

Kl. 19.00-21.00 

Grupperne er forhåndstilmeldt. 

Information om lejren fra udvalg og 

distrikt  + mulighed for fælles 
planlægning 

Tarm Spejderhus 

Efterfølgende info-brev 

? Endelig tilmelding? 

Opsamling og hængepartier 

 

   

 


