
 

  
  Familielejr & 

oprykningslejr 
 

Medbring f.eks.: 
• Varmt tøj Vindtæt tøj  
• Godt fodtøj Sovepose 
• Tandbørste Spejderuniform 
• Dolk  Godt humør 
• Vandtæt tøj  Spisegrej 
• Sangbog Lagen 
• Lommelygte Badetøj 
• Ynglings-sovedyr 

 

Lejren afholdes i Feriekolonien Sandbjerg Vig ved Juelsminde.  
 
Vi mødes alle ved Spejderhuset lørdag den 15. september klokken 930 
og kører så i samlet flok til lejren. Vi kører alle hjem derfra igen søndag 
klokken 1215. Se kortudsnit på bagsiden. 
Lejren koster 175,- hvis du er forælder eller spejder - Gratis for 
søskende mellem 0 og 6 år. 
 
Lejren er en familielejr. Derfor opfordrer vi kraftigt til, at spejderne 
tager deres familier med på lejren! Det plejer altid, at være en succes 
for både spejdere og forældre, der nyder et døgn sammen i det fri. I 
denne hytte er der masser af overnatningsplads indendørs, for de der 
ønsker det! 
 
Feriekolonien er en stor dejlig hytte, der ligger lige ned til strandengen 
ved Sandbjerg Vig lidt nord for Juelsminde. Hytten vil derfor skabe de 
bedste rammer for dette års Oprykningslejr.  
 
På denne lejr skal vi både udnytte, at vi er tæt ved vandet og lave gode 
ting for ganen… Vi skal selvfølgeligt være meget ude, og så skal vi 
naturligvis også have oprykningsceremoni, lejrbål og ud og løbe i 
skoven om natten - for de modige…   

Kære spejdere, forældre og søskende. Så er det tid 
for Bredstens Spejdernes Oprykningslejr! 
 

Den 15.-16. september 
 

Tilmelding foregår online på www.bredsten-spejderne.dk. 
"Tryk på Tilmeldinger" 
 

Med Spejderhilsen, Lederne 
Bredsten Spejderne 



 

 
 
  

DIU Kolonien 
 
Gludvej 4B 
7130 Juelsminde 
 

Farer du vild, så ring til en ven eller 2330.7104 
 
 

Man må køre til hytten og 
læsse af; men parkering skal 

foregå ved landevejen eller på 
offentlig parkeringsplads. 
Dejlig gåtur 500m langs 

vandet 

Man må køre til hytten og 
læsse af; men parkering skal 

foregå ved landevejen eller 
på offentlig parkeringsplads. 

Dejlig gåtur 500m langs 
vandet 


