
Info vedr. SL 2022 

Transport
Afgang fra Forum Horsens i busser:
Junior, trop, klan, ledere: afgang lørdag d. 23. juli 2022 ca. kl.8
Mikro, mini og nogle ledere: afgang søndag d. 24. juli 2022 ca. kl.8

Hjemme igen ved Forum Horsens: 
Junior, trop, klan, ledere hjemme søndag den 31. juli 2022
Mikro, mini og nogle ledere hjemme onsdag den 27. juli 2022

Det præcise afgangs- og hjemkomsttidspunkt skrives på facebook så snart vi ved det.
 
Udstyr
Alt lejrudstyr køres derover i kassebil og trailer af Signe og Daniel. 
Spejdernes udstyr kommer med bussen- vigtigt at det er i en rygsæk med navn.
- Se pakkeliste i lommebogen.
- Der udleveres lejrtørklæde på lejren eller i bussen. (de forældre der har meldt sig til at sy hører 
nærmere meget snart)
- Sy meget gerne lejrmærkerne på inden lejren.

Mobiltelefoner mm.
Mikro og mini: ingen 
Junior, trop mm.: helt ok.

Lommepenge
Penge på skejser-armbåndet.
Anbefalet:
mikro og mini: 300kr
junior og trop: 500kr

Her kan du læse mere om hvad skejser er:
Skejser - sådan betaler du på lejren | Spejdernes lejr 2022 

Hvordan aktiverer jeg mit Skejserarmbånd? (oprettelse af Skejserkonto) 
Det kræver lidt forarbejde fra din og/eller dine forældres side før Skejser kan bruges på lejren.
Det er vigtigt, at du bliver tilmeldt Skejser inden lejren. Dette foregår ved at du eller dine forældre 
opretter en konto på www.skejser.dk. 
Under oprettelsen vil der blive spurgt efter følgende oplysninger på den person, som er ansvarlig for
kontoen: 
• Navn 
• Fødselsdag 
• E-mailadresse 
• Mobiltelefonnummer 
Herefter er det muligt at tilknytte et eller flere armbånd til kontoen – brug nummeret på bagsiden af 
chippen. Det er en god ide at tage et billede af nummeret. 
Skejserarmbånd - indtaste de nederst 8 tal/bogstaver.
For hvert armbånd, der tilknyttes kontoen, skal der oplyses navn og alder på brugeren.
Der oplyses en pinkode, som skal gemmes og medbringes på lejren, hvis man har behov for hjælp i 
Skejser-infoteltet. Dette er en sikkerhed for, at medarbejderen i Skejser-infoteltet har fat i den 
rigtige profil i systemet. 
Kontakt Gruppeleder Tomas hvis der er problemer med at aktivere skejserarmbånd.

https://spejderneslejr.dk/da/skejser-sadan-betaler-du-pa-lejren


Slikbutik ved Dagnæs-Tyrsted
Alle spejderne får mulighed for at ”handle” i vores egen lille slikbutik- Der er købt slik i Tyskland 
og hver dag (eller så længe der er slik) får spejderne mulighed for at få noget af det. - spejderne 
hører mere om hvordan det foregår på lejren. - Dagnæs-Tyrsted spejderne betaler dette.

Køkkenet
Thomas (forælder til Sofie, Frederik og Felix) er køkkenchef.
Alle spejdere og ledere er på madhold- oversigt og plan laves på lejren.

Spejderpost
Hvis du ønsker at sende post til din spejder så se hvordan på SL-hjemmesiden.

Særlige udfordringer
Hvis en spejder tager medicin, er kræsen, har hjemve, vådlægger mm. Er det meget vigtigt at 
fortælle det til en leder – meget gerne til Mette , minileder (61331317).

Lejropbygning
Der er lavet en plantegning for lejren og alt udstyr er på lejren når vi ankommer lørdag. 
Der bliver opstillet find-hjem-flag og ingen af de små spejdere (mikro og mini) forlader egen lejr 
alene. Derudover er der en ”Hvor er jeg”- tavle med navneklemmer.
I egen lejr er der også opstillet en info-tavle så der er styr på hvad alle skal og hvornår.

Sovepladser
Vi sover i telte og der laves en plan så alle sover med en eller flere de er trygge ved.

Aktiviteter
Alle spejdere er tilmeldt forskellige aktiviteter der passer til deres aldersgruppe. Derudover deltager 
spejderne i de almindelige gøremål i egen lejr som eksempelvis madlavning.

Besøgsdag
Hvis nogen har lyst til at besøge spejdernes lejr er onsdag en god dag, men egentlig forventer vi 
ikke at få besøg, da der er lidt langt at køre. 

Spejdervenner fra hele verden
Dagnæs-Tyrsted spejderne håber, at det lykkedes at få lavet nogle badget/pins der udleveres til 
spejderne på lejren. Tanken er at man kan give dem til nye spejdervenner, men en ide kunne også 
være, at hvis man har ekstra grønne tørklæder, at tage dem med og bytte med. 

Kontaktpersoner på lejren.
Torben: 40881266
Lars: 20860482
Mette: 61331317
Tomas: 23403998

 
 


