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Velkommen til infomøde
i 1. Rønne Trop og Flok



Livstræet

Der er så meget, der kan trykke,
gøre dagen trist og grå.
Se de folk, der uden lykke
bare går og går i stå.

Lad dem lege i livstræets krone,
lad dem føle, at livet er stort,
lad dem skue de blå horisonter
og himmelhvælvingens port.

Der er så meget uden varme,
uden ånd og uden liv.
Folk bli`r fattige og arme,
tænker kun på tidsfordriv.

Der er så mange uden venner,
uden kærlighed og kys.
Folk, som ingen andre kender
hvor skal de mon finde lys?

Der er så hård en kamp om magten,
alle kæmper for sig selv.
Er der ingen, der har sagt dem,
at de slår sig selv ihjel?

Der er så mange, der er slaver,
lænket fast til job og tid.
Hvorfor bruges vore gaver
uden tanke, uden vid?





Program for aftenen

• Lejrens opbygning

• Rejsen

• Program

• Aktiviteter

• Internationale deltagere

• Pris og tilmelding

• Optjening af point

• Lommepenge

• Spørgsmål





Lejrens opbygning

• 4 Underlejre: 
med 22-25 kvarterer + ØEN

• Kvarteret: 
Består af alle grupperne fra 
samme kommune samt deres     
internationale gæster

• Underlejren: 
Blanding af kvarterer fra 
hele landet





Danmarks stærkeste fælleskab
- også for ikke-spejdere ...

FDF'ERE

FRITIDSKLUBBER
EFTERSKOLER

Kun fantasien sætter grænser ...

BØRNE- OG UNGDOMSORGANISATIONER

IDRÆTSFORENINGER

VETERANER



Krølle-Bølle Møllen

• Vi skal bo sammen med spejderne fra Bornholm

• Vores underlejr hedder Møllen

• Vores kvarter hedder Krølle-Bølle Mølle

• Vores vartegn vil være stubmøllen i Svaneke, og vi 
vil bygge en stor stubmølle som indgangsportal

• Der vil være et særligt mærke med Krølle-Bølle



Bemanding i kvarteret

• Kvarters koordinator

• Jobkonsulent

• Borgmester ansvarlig

• Presse ansvarlig

• International ansvarlig

• Lejrforkynder

Spejdernes lejr 2017 har brug for dig…



Rejsen

 Spejdernes Lejr 2017 finder sted: Lørdag, den 22. juli - 30. juli 2017. Vi mødes 

den 22. juli på havnen (Terminalen) kl. 6.00 og er retur samme sted sidst på 

dagen den 30. juli.

 Vi skal med færgen til Ystad. Fra Ystad kører vi direkte med bus til Sønderborg.

 Hjemrejse foregår også med bus og færge.

 Du skal spise et solidt morgenmad hjemmefra eller have morgenmad med. Det 

er muligt at spise morgenmaden på færgen.

 Du skal endvidere medbringe en madpakke og vand i drikkedunk til frokost. 

Der vil på busturen være indlagt en frokostpause. Der vil sandsynligvis være 

mulighed for at købe en is og lidt slik.



Program



Program



Aktiviteter på lejren

• Spejdernes Lejr kommer til at indeholde en masse 
spændende aktiviteter.

• De er stadigvæk i støbeskeen, men vi kan allerede nu løfte 
sløret for, hvad I skal glæde jer til.

• Vi arbejder også på en app, som kommer til at vise vej til 
aktiviteterne og indeholde en masse praktisk information.



Rejser

 Rejser er aktiviteter for de 6 til 17-årige. Spejderne får mulighed for at 
rejse ind i en verden af videnskab, natur, kultur og historie. Spejderne 
deltager på Rejserne sammen med alle de andre i samme aldersgruppe 
fra underlejrbyerne.

 De 10 til 17-årige skal under lejren deltage i to hele dage på Rejser.

 Den ene dag handler om videnskab og natur. Den Rejse kalder vi for ”SCI-
spejd”. Der vil spejderne prøve kræfter med sjove forsøg og teste, 
hvordan energi og kemi kan sætte positive spor.

 Den anden dag handler om at rejse ind i andre kulturer - altså til andre 
lande. Denne Rejse er blevet døbt ”Kulturspejd”. Der vil spejderne opleve 
historie, og hvad de forskellige lande har af kultur, som er anderledes, end 
vi kender fra vores del af verden.



De frie aktiviteter

 De frie aktiviteter er aktiviteter for de 3 til 99-årige. Der vil være 
aktiviteter, som man skal tilmelde sig, og andre kan man springe direkte 
ind i. De frie aktiviteter giver mulighed for at planlægge sin uge, som man 
vil det.

 Hele ugen vil der være mange forskellige typer aktiviteter:
 Kæmpe aktiviteter som rollespil.

 Søspejder, både for store og små, begyndere og øvede.

 Kulturelle aktiviteter i området omkring Sønderborg.

 Mulighed for at møde hinanden til debatter, lejrbål og netværksmøder.

 Klassiske spejderaktiviteter som hike, o-løb, JOTA-JOTI og klatring.

 Og meget, meget mere ...

 De frie aktiviteter kommer til at indeholde noget for alle.

 I maj kommer der et onlinekatalog, hvor I kan begynde at se det 
spændende udbud af Frie Aktiviteter. Her vil der også være information 
om eventuel tilmelding.

 Pssst … vi har også verdens største hoppeborg!



FABtown

 FABtown er innovationens og fremstillingens by.

 Den primære målgruppe er seniorer og de største spejdere, ledere og jobbere, 
som vil være med til at sætte seriøse spor i Sønderborg - og i verden.

 Her bliver mulighed for at løse opgaver - og mulighed for at være med til at 
udføre dem. Der skal bygges stort og tænkes i nye baner

 BUILD sætter spor ved at bygge faciliteter i og nær lejrområdet for 
fremtidig benyttelse i Sønderborg Kommune - og bagefter i hele 
spejderlandet.

 SOLVE sætter spor ved at skabe løsninger for eksterne partnere. Der skal 
løses problemstillinger, som ikke er spejderrelaterede.

 SCOUT sætter sport ved at skabe løsning i spejderverdenen. Har din klan 
en idé til, hvordan vi kan udvikle noget smart spejderværktøj - fx et nyt 
brændebesparende komfur eller en smart måde at bygge et tårn på - er 
SCOUT stedet, hvor der sner.

 MAKE er stedet, hvor alt værktøj til at skabe med findes af spejderne -
teknologien er samlet her - sammen med limpistoler, tusser og 
håndværktøj.



Internationale deltagere

• 1. Rønne Trop og Flok venskabsgruppe fra Færøerne deltager i SL2017 og bor i 
vores Kvarter. Det er vores ”Buddygruppe”.

• Der kan være andre venskabsgrupper eller internationale deltagere i Kvarteret.

• Der er ikke planlagt Home Hospitality, da SL2017 ligger så langt fra Bornholm.

• Der er altid en god idé at medbringe et tørklæde til bytte med en god ven, som 
man lærer at kende på lejren, og én fra udlandet er altid lidt mere eksotisk. 
Det anbefales kun at der byttes ét tørklæde. Byttet tørklæde kan benyttes året 
ud. Derefter skal der købes og bæres et vanligt tørklæde igen. Det er kun 
reglementeret at bære ét tørklæde.

• Der byttes IKKE uniform, men spejdermærker kan være i høj kurs. Det er altid 
en god idé at have lidt ekstra mærker med til bytning.



Pris og endelig tilmelding

Prisen for at deltage kr. 2.100.

 Med i prisen får du deltagelse i lejren, sjove og lærerige aktiviteter, lejrarmbånd, 
pladsleje, forplejning, brænde, lejrmærket, et åbnings- og et 
afslutningslejrbål shows, transport til og fra lejren og selvfølgelig masser af 
skønne spejderminder, du kan tage med dig hjem.

 Betaling sker ved overførsel til Nordea: Reg.nr. 0650, kontonr.: 896 9411 971. 
Anfør ”Junior”, ”Trop” eller ”Klan” + spejderens navn i forbindelse med 
overførsel. 

 Endelig tilmelding: Senest den 8. marts 2017, hvor 1. rate på kr. 700 er betalt.

2. rate: kr. 700 (1. maj) og 3. rate: kr. 700 (ca. 20. juni - efter opgørelse af point).

 Tilmelding sker ved at aflevere talon til din grenleder. (Ikke mail/sms)

 Det er IKKE muligt at foretage eftertilmelding. Der rykkes ikke for tilmelding, 
hvorfor det er dit eget ansvar at få dig tilmeldt og betalt inden fristen.



Optjening af point

Optjening af point.

- Principperne for optjening af point.

- Gennemgang af de nærmere regler.

- Aktiviteter: 

- Juletræssalg, er afholdt (10. og 17. december 2016)

- Lodseddelsalg, (fredage og lørdage i april) – 2 timer pr. gang

- CharityDay, 6. maj 2017, lodseddelsalg over hele øen 

- Strandrensning, 11. juni 2017

Pointopgørelse: Medio juni (uge 24) 2017



Lommepenge 

 Det er frivilligt at medbringe lommepenge. Lommepenge kan forsøde lejren 
lidt og der vil være mulighed for at køb souvenir. 

 Spejdernes Lejr 2017 vil være ”pengeløs”, hvorfor betaling foregår med et 
chiparmbånd.

 Nærmere om chiparmbåndet følger senere, men udgangspunktet er at det kan 
oplades penge fra SL2017’s hjemmeside hjemmefra eller via smartphone.

 Det er planen at vi på Kvarterets dag tager på udflugt til Sønderborg og omegn. 
Her vil lidt kontanter sikkert gøre glæde.

 Lommepenge er individuelt og på eget ansvar.

 Lommepenge på mere end kr. 500 burde ikke være nødvendigt, medmindre 
der er ønske om købe af særlige ting, fx Spejdersport.

 Lommepenge kan også under lejren overføres af forældre hjemmefra, såfremt 
der opstår et særligt behov.



Alkohol- og rygepolitik 

 Der gælder en særlig alkohol- og rygepolitik på Spejdernes Lejr 2017.

 Alkoholpolitik kort:

• På Spejdernes Lejr 2017 drikkes der ikke alkohol, hvor børn naturligt 
færdes.

• I Krølle-Bølle Møllen er alle former for alkohol forbudt.

• Der vil være et særligt voksenområde på lejren, hvor kun personer over 
18 år har adgang.

 Rygepolitik kort:

• Rygning hører ikke sammen med børn, og rygning foran børn skal så vidt 
muligt undgås

• Der må ikke ryges på aktivitetspladserne og til arrangementer på 
sceneområdet, hvor børn under 18 år deltager.

• Der må ryges på særlige områder på lejrens fællesarealer.

• I Krølle-Bølle Mølle er rygning forbudt.



Alt om Spejdernes Lejr 2017

Hjemmeside? Tilmeld dig også nyhedsbrevet ...

www.spejderneslejr.dk
Spørgsmål? Skriv til Callcentret: 

lnfo@SL2017.dk

• Følg os på Facebook.com/spejderneslejr

Spejderneslejr

Spejderneslejr #SL2017 • #Visætterspor



Tid til spørgsmål



Tak for i aften


