
Program for juniorspejderne  
2. kvartal 2022 

Vi skal på Spejdernes Lejr til sommer (23.-31. juli 2022), derfor fortsætter vi med at træne en masse af 
det vi skal kunne. 

7. april – Selvstændig 1 – 19.00-20.30 i Kanondalen 
 Vi laver en god madpakke og spiser den eller tager den med i skole fredag. 
 Vi pakker en rygsæk til weekend-lejr. 

14. april – Påskeferie 
Vi holder fri fra spejder 

21. april – Telt 1 – 19.00-20.30 i Kanondalen 
 Vi undersøger hvilke telte gruppen har 
 Vi vælger de rigtige telte til Burgundialejren 
 Hvis vejret er til det slår vi dem op 

28. april – Bål – 19.00-20.30 i kanondalen 
 Vi tænder bål i patruljerne (med 2 tændstikker) 
 Får styr på brændetyper 
 Lærer bålreglerne 

5. maj – Svømmer 1 – 19.00-20.30 i Rønne svømmehal 
 Vi mødes udenfor svømmehallen, og træner til at kunne svømme 200 m i åbent vand. 
 Vi arbejder med selvredning og makkerredning og simple livredning.  

6.- 8. maj – Burgundia-lejr 2022 på Rømeregård 
Spejdere fra alle spejderkorps på Bornholm mødes. Det er dem vi skal bo i underlejr med 
og rejse til og fra spejdernes lejr sammen med. Vi skal i fællesskab med Troppen lave en 
lejrplads, så vi får øvet os i det og bliver helt klar til Spejdernes Lejr. En lejrplads er vores 
’grund’, hvor vi skal have telte, spisebord, bålplads til madlavning, indhegning, 
køkkenbord/opvaskeplads, fedtfælde, huggeplads, brændeskjul og måske en 
indgangsportal. 

12. maj – Svømmer 2 – 19.00-20.30 i Rønne svømmehal 
 Vi mødes udenfor svømmehallen, og træner til at kunne svømme 200 m i åbent vand. 
 Vi arbejder med selvredning og makkerredning og simple livredning.  

19. maj – Svømmer 3 – 19.00-20.30 i Rønne svømmehal 
 Vi mødes udenfor svømmehallen, og træner til at kunne svømme 200 m i 

åbent vand. 
 Vi arbejder med selvredning og makkerredning og simple livredning.  



20.-21. maj – Spejderfest-weekend start i Kanondalen, slut i Lyngstauan 
 Vi mødes i Kanondalen og går med vores egen oppakning (som vi helt selv har pakket) 

til Lyngstauan 
 Vi sover i telt 
 Vi bygger spisebord til gæsterne, der kommer til Spejderfesten lørdag eftermiddag 
 Lejren slutter sammen med festen lørdag aften 

26. maj – Kristi himmelfart 
Vi holder fri fra spejder 

2. juni – I pausen laver vi? – 19.00-20.30 i Lyngstauan 
 Vi spiller 5 forskellige spil med ét almindeligt sæt spillekort 

9. juni - Hemmeligt – 19.00-20.30 hvor oplyses når vi nærmer os 
 Lederne har en overraskelse! 

16. juni – Svømmer 4 og sommerafslutning – 19.00-20.30         
på den nye Galløkken strand 
 Vi svømmer 200 meter i havet 
 Og leger på stranden  

 

Vi ses igen når vi tager på SPEJDERNES LEJR 2022    
d. 23/7 kl. 7.30 bag velkomstcenteret 

 


