
Bredsten spejdernes sommerlejr 2020 

Jubii… så er det blevet /d /l sommerlejr, og I år er det noget helt nyt, 
nemlig fælles lejr i vores spejder skov, Katdal. 

 

Hvornår: 

Fælles	opstart	fredag	den	26/6	kl.	17:00		

Slut	-	Mini/Mikro:	søndag	28/6	14:00	

Slut	-	Juniorer/Trop	slutter	mandag	den	29/6	14:00		

Alle	spejder	starter	og	slutter	lejren	i	Katdal.	

Hvad skal vi lave?: 

Der	skal	bl.a.	soves	i	hængekøjer,	i	Lavuen,	i	telte	osv.	Vi	skal	lave	mad	over	bål,	og	masser	af	sjove	
aktiviteter	i	og	omkring	Katdal,	meget	mere	info	om	det	når	vi	mødes	på	lejren.  



Hvad skal jeg medbring: 

Nedenstående er en pakkeliste 5l inspira5on 😉  

• Sovepose, liggeunderlag, Sove bamse og evt. pude. 

• Toile>aske med toilet grej, håndklæde samt solcreme. 

• Bes5k, tallerken, kop og drikkedunk. 

• Regntøj sæt. Gummistøvler eller vandtæ>e sko/støvler. 

• Fleece trøje eller lignende 5l aGenhygge omkring bålet. 

• Solhat, eller lignede (vi satser på masser af sol). 

• Spejderuniform og tørklæde, kniv (hvis man har bevis). 

• Badetøj. 

• SkiGetøj, et sæt bestående af underbukser, t-shirt, almindelige bukser, samt strømper. 

• Pandelygte eller lommelampe. 

Det hele pakkes i en taske, kunne være en dufflebag eller rygsæk for mikro/mini. 

Junior og trop skal pakke i rygsæk, samt medbringe vandresko eller vandrestøvler. 

(Alt grej skal være tydeligt med kendemærke eller navn). 

 

Prak:sk informa:on om lejren og Katdal: 

Vi har et muldtoilet, men ikke strøm. 

Hvis man ønsker at medbringe mobiltelefon, er det helt på eget ansvar. Lederne har telefoner, så de kan 
ringe hjem, hvis nødvendigt. 



Vi har førstehjælpsgrej, samt de fleste ledere har indenfor de sidste 2 år gennemført 12 5mers 
førstehjælpskursus. 

Der vil grundet corona, være ekstra meget fokus på hygiejne. Der vil være voksne der styrer madlavning, 

samt hele 5den holder øje med at der bliver spri>et og vasket hænder. Sygdom/overfølsomhed/
anden personlig info vi skal vide inden lejren: 

Det skal være en sjov oplevelse at komme på lejr! Derfor er det meget vig5gt at I kære forældre, informere 
vi ledere om evt. sygdom/overfølsomhed eller andet, som jeres barn har brug for. Det kunne være at der er 
nogen, der lige har brug for at sidde sammen med en voksen inden man skal sove, eller at man bare gerne 
vil vide at der ligger altså en voksen i en hængekøje lige ved siden af mit telt, så hvis der sker noget, så er 

der hjælp at hente, lige ved siden af 😉 . 

Flåter og myg – da vi skal være i en skov, er det meget vig5gt at jeres barn har en mygge og flåt spray med. 
Vi vil selvfølgelig gøre vores for at minde spejderne på at kigge eGer på deres krop inden de skal sove, men 
ved at bruge mygge og flåt spray, minimere man risikoen væsentligt. 

Der findes forskellige produkter på marked, eksempelvis Autan protec5on, Biomixtur – flåtspray og mange 
flere.  

Kontaktpersoner under lejren. 

Gruppeleder – Søren Hesseldahl – mobil 23307104 

Gruppeleder – Mar5n Lykke – mobil 28955681 

Så… det eneste du nu skal gøre, er at gå ind på Bredsten spejdernes 
hjemmeside og klik på :lmelding og vælg Bredsten Spejdernes fælles 
sommerlejr 2020. 

 



Vi glæder os for vildt 5l at se dig og holde sommerlejr i vores 
dejlige skov. 

Spejder hilsner – lederne 
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