13. juni 2017

Vigtig information inden den store sommerlejr SL2017
Nu er der altså ikke længe til vi skal til Sønderborg – hvis I glæder jer bare halvt så meget som os ledere – så kan tiden
indtil vi skal afsted KUN gå for langsomt . Der er knapt 40.000 tilmeldte og hele lejrpladsen svare til 458 fodboldbaner
– så det bliver kæmpe stort og der vil blive travet mange kilometer under lejren.

Fælles bustransport den 22.07.17
For Juniorer, trop og klan som deltager i en hel lejr fra den 22.07.17 til den 30.07.17


Der er afgang fra Mercantec, Vinkelvej 20 8800 Viborg den 22.07.17 kl. 8.15 – alle bedes komme senest kl.
7.45, for der bliver trængsel når alle spejderne fra Viborg kommune (ca. 450 stk.) skal afsted på samme tid og
busserne skal pakkes inden afgang kl. 8.15.

Kør selv den 26.07.17 - gælder kun for minierne


Minierne skal selv komme til lejren i Sønderborg den 26.7.17 og vi forventer I ankommer i tidsrummet ml. kl.
09.00 og 10.00. Vær forberedt på meget trafik mod Sønderborg og forbered jer på parkering et stykke fra
lejrpladsen.

Fælles bustransport den 30.07.17 – gælder alle


Hjemkomst den 30.07.17: Der er bustransport for alle spejderne også minierne og vi ankommer til Mercantec,
Vinkelvej 20 8800 Viborg, kl. 17.00. Hvis I selv henter jeres barn, må I gerne hurtigst muligt give besked.

Kan vi sende post til lejren
På Spejdernes lejr 2017 kan du sende postkort og godter til dit barn ved at gå ind på lejrens post-shop. Her her kan du
skrive brev til spejderen, hvorefter lejrens postcentral sørger for at printe det på et postkort og bringe det ud til
spejderen. Skal dit barn forkæles lidt, bliver der mulighed for at købe slik, som postcentralen lægger i en kuvert sammen
med postkortet. Hjemmesiden, hvor du kan bestille post til lejren hedder www.spejderpost.dk og åbner kort inden
lejren begynder. Husk: Spejderens fulde navn, Rødkær gruppe, Broen, Kongens Bro.

Lommepenge på lejren – armbånd og personlig kode udleveres på sidste spejdermøde
inden sommerferien
SL2017 bliver et pengeløst samfund. Det betyder at alle får deres eget individuelle betalingsarmbånd med
betalingschip, som også er adgangstegnet til lejren. I kan hjemmefra og under lejr indsætte penge og følge forbruget på
hjemmesiden https://www.skejser.dk. Se den udleverede vejledning med de personlige data på dit barn, som skal
bruges når I skal indsætte penge. I kan først sætte penge ind fra den 15.6.17.

I udgangspunktet er der et maks forbrug på 50 kr. pr. dag. I kan selv ændre dette maks. Vi vil ikke bestemme hvor
meget den enkelte skal have med i lommepenge, men 3-400 kr. kunne være et bud.
Har I planer om at komme på besøg kan I med fordel sætte penge ind på barnets armbånd, så I har adgang til penge
under besøget.
Det er Vigtigt at I passer på armbåndet indtil vi skal på lejren og husker at få det med.

Lejrmærket – Udleveres på sidste spejdermøde inden sommerferien
Til forskel for andre lejre får man allerede mærket inden lejren begynder og det forventes at mærket er påsyet
uniformen inden vi tager afsted , Så i gang med nål og tråd – skal sidde på venstre ærme.

Hvor skal vi bo
Vi skal bo i den del af lejren der hedder Broen og på kortet er markeret med gult. Vi skal bo i den del af Broen, der har
fået navnet Kongens Bro og her skal alle spejdere fra Viborg kommune bo.Som I kan se på nedenstående kort kommer
vi til at bo meget centralt i lejren og tæt på aktivitets området(det blå) og butiksområdet, knudepladsen (det grønne). Vi
skal bo ved den røde pil.

Bliver der en besøgsdag i Rødkær gruppen på lejren?
Det korte svar er nej, for det kan sætte børn og voksne i en dum situation, hvis ikke alle får besøg. Det er også hårdt for
børn med tendens til hjemveg af få besøg. Når det er sagt er I naturligvis meget velkommen på lejren, men vi skal
deltage på mange aktiviteter og de enkelte grene er afsted på forskellige tidspunkter. Så der er ikke nogen perfekt dag
til besøg, men onsdag er den dag, hvor vi alle er mest på lejrpladsen, selv om der også denne dag er gang i mange
aktiviteter. Kontakt evt. grenlederen inden I kører afsted for at høre hvordan det passer ind i planerne og vær forberedt
på at jeres barn ikke har så meget tid til jer, hvis I dukker op .

Spejder T-shirts
Vi har stadig de blå DDS Rødkær gruppe T-shirts til kr. 75,- i følgende størrelser:
Str. 130/140, 8-10 år 12-14 år, 150/160, small, medium, large og xxl. Tag kontakt til grenlederen og aftal betalingsform
og leveringstidspunkt .
Der laves også en officiel lejr T-shirt som kan købes på SL2017 bl.a. I Spejdersports butikken på lejren.

Mobiltelefoner på lejren
Vores bedste råd er - lad den blive hjemme! Vi får meget begrænset adgang til strøm og kan ikke få ladet op. Tænk også
på at det er synd for dit barn og kan ødelægge en ellers god lejr for dit barn, hvis den bliver væk.
Børnene må altid ringe fra ledernes mobil og I er altid velkommen til at ringe til os .

Pakkeliste til lejren – HUSK NAVN PÅ ALT
Alt skal pakkes så man selv kan gå og bære hele sin oppakning (helst i en rygsæk) – vi skal måske gå langt fra bussen når
vi bliver sat af på lejrpladsen
 Stor madpakke til frokost den 22.7.17 på dag 1 (gælder ikke for minierne)
 Spejderskjorte og tørklæde og evt. bålkappe
 Sygesikringsbevis og personligt medicin (lederne skal nok passe på det)
 Sangbog, bælte og dolk, hvis du har det
 Spisegrej og 2 viskestykker
 Sovepose, liggeunderlag og evt. sovedyr
 Lommelygte eller pandelygte og batterier
 Tøj til sol og regn (sommertøj, regntøj og varm trøje)
 Nattøj, undertøj og strømper
 Tandbørste, tandpasta og shampoo
 Badetøj og badehåndklæde
 Solcreme og kasket/solhat (der er ikke meget skygge på lejrpladsen)
 Godt fodtøj man kan gå langt i og evt. gummistøvler (man kan IKKE gå langt i gummistøvler)
 Lille rygsæk til dagsturer og en drikkedunk der kan genopfyldes

Mere information:
Som forældre kan i på http://spejderneslejr.dk/da/foraelder, og se mange flere informationer.

Har I spørgsmål er I velkommen til at ringe til os – eller hvis der er noget vi skal vide inden lejren 
Minier: Heidi på tlf.: 27823049
Junior: Marianne på tlf.: 25444055
Trop: Steffen på tlf.: 20225080

Mange spejderhilsner fra hele ledergruppen og rigtig god sommer til jer alle 

