
Spejder Sommerlejr på Toggerbo  
- Supplerende information til forældre  

 
Jubii så skal vi snart af sted på sommerlejr!  
Her er lidt vigtige informationer inden det går løs.  
 
Vi skal bo i telt, bygge lejrplads selv og lave mad på bål.  
Junior/trop og klan tager på heik i løbet af ugen.  
 
Vi er i alt 3 familiespejdere, 5 minier, 4 juniorer, 4 tropsspejdere og 6 klanspejdere der skal 
på lejr. Vi er 5 ledere og 1 forældre der deltager på lejren også.  
 
Hvornår skal vi afsted 
Vi mødes d. 7. juli kl. 10 ved Hytten 
 
Minierne skal være på lejr d. 7.-10. juli 
Junior/trop/klan skal være på lejr d. 7.-13. juli 
 
Vi regner med at være retur ved hytten kl. ca. 12 d. 13. juli. 
 
Samkørsel/Transport 
Vi vil gerne arrangere samkørsel, og håber derfor at nogle forældre vil melde sig til dette. 
Nogle spejdere har allerede plads i en bil eller kører selv derop, derfor passer antallet ikke 
helt med det samlede antal spejdere. 
 
D. 7. juli kl. 10. v/ hytten: 14 spejdere skal have plads i bil; dvs. min 4 biler  
D. 13. juli kl. 10 på Toggerbo: 12 spejdere skal hentes; dvs. min. 3 biler  
 
Vi regner med at minierne hentes individuelt d. 10. juli efter kl. 15, når deres del af lejren 
slutter. Her kan minierne vise lejrpladsen frem og vi sørger for en kop bål-kaffe og lidt at 
spise. Hvis tidspunktet passer dårligt, er vi fleksible mht. dette. 
 
Meld tilbage inden d. 1. juli omkring samkørsel 
 
Diverse informationer 
Lad mobilen/tablet/pc blive hjemme og nyd naturen på Danmarks eneste 
Bjergspejdercenter.  
 
På spejdercenteret er en mindre kiosk ”Dillern”, hvor man kan handle snolder, postkort mv.  
Max beløb pr dag 20 kr. for de mindste spejdere. 
 
Vi sørger for køb af T-shirt + sommerlejr-mærker samlet.  
 
Lejrens adresse: Toggerbovej 1 8420 Knebel.  
Post Nord er langsomme til levering, så vi anbefaler at sende lidt 
lommepenge med i stedet.  
 

1. Strib Gruppe 



På lejren er der toiletvogn og mulighed for kolde brusebade. 
 
Pakkeliste: 
HUSK en Madpakke til søndag frokost 
Spejderuniform og tørklæde.  
Sovepose, liggeunderlag, Lommelygte,  
Spisegrej (plasttallerkener, kop, bestik) + drikkedunk inkl. viskestykke 
Badetøj + håndklæde, undertøj, T-shirts, shorts, lange bukser,  
Varmt tøj, regntøj 
Sandaler, sko 
Toiletgrej, solcreme, myggebalsam 
 
For junior/trop/klan skal bagagen være pakket i rygsæk, som man selv skal kunne bære 
på Heik. 
 
Billeder/opdateringer undervejs 
Vi vil løbende opdatere på Facebookgruppen ”Spejderne i Strib” 
 
Allergier mv. 
Hvis der er noget særligt vi skal vide inden/tage hensyn til, så giv besked til Marlene. 
 
Kontakt til Spejderne under sommerlejren 
Vi vil foretrække at kontakt sker via lederne, for at undgå hjemve mv. 
 
Kontakt under lejren er  
Marlene Tofterup mobil 22369772 
 


