
 
 
Endelig tilmelding til Spejdernes Lejr ved Sønderborg 2017 

Hejsa Spejderven, stor som lille. Så er det NU!  
Gruppen skal snart komme med den endelige tilmelding til spejdernes lejr, derfor skal vi 
bruge dig endelige tilkendegivelse om du kan komme på denne unikke lejr. 
 

Spejdernes Lejr 2017 er med 40.000 deltagere fra ind- og udland Danmarks største 
spejderlejr. Lejren er arrangeret af de fem spejderkorps: KFUM-Spejderne, De grønne 
pigespejdere, Det Danske Spejderkorps, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk 
Spejderkorps Sydslesvigs og bliver afholdt den 22. juli til den 30. juli 2017 ved Sønderborg 
på Kær Vestermark. 

 
Junior-, spejder- og seniortroppen tager afsted den 22 til den 30 juli. 
Ulvene ankommer til lejren onsdag den 26 juli til søndag den 30 juli. 
 
Hvad koster det ? 
Troppen 22 - 30 juli - 9 dage pris 2100 kr. 
Ulvene   26 - 30 juli - 5 dage pris 1600 kr. 
 
Her er hvad, I får med i prisen: 

- 5 - 9 storslåede dage med fuld forplejning og fede aktiviteter. 
- Transport til og fra lejren, fra et sted i distriktet til Sønderborg. Mere information vil 

komme senere når vi ved mere. 
- Lejrmærke. 
- Oplevelser, der sætter spor for resten af jeres spejderliv, og historier til de varme 

timer ved et lejrbål. 
- Et internationalt spejdereventyr og venskaber på tværs af nationer hvis man har lyst 
- Fascinationen af at etablere en helt ny by midt på en mark sammen med 40.000 

andre. Der bor “kun” 27.500 i Sønderborg. 
- Lejrplads med faciliteter som vand, toiletter, bade ( well, det bruger I jo ikke :) 

supermarkeder, kiosker mm. hvor i kan gå amok og købe is mm. 
 

1 Rate ( 50% af deltagerbetalingen) skal betales Senest den 15 Marts. -  Ulve 800 kr, 
Trop 1050 kr 
2 rate skal betales seneste den 15 Maj. 

 

Hvornår skal der betales ?  
Den 15/3 senest. 
Hvad er gruppen kontonummer?  
1551 - 0004105648 
 
Man er først endeligt tilmeldt når betalingen er modtaget på gruppens konto. 
skriv venligst Spejderens navn(e)  og enhed(er) i kommentar feltet 

Med spejderhilsen - Lederstaben. 


