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Sommerlejr  
2020 

 
Juibiii så er der lige pludselig ikke lang tid til den absolut fedeste sommerlejr! 

Selvfølgelig med Tjørringspejderne 
 

I år holder vi sommerlejren i Kristi himmelfartsferien 
Det kommer til at foregå på Trevæld centeret, som ligger ved Vinderup. 

Der vil være aktiviteter for både de mindste og de største spejdere 
Og temaet på årets spejder lejr er 

Piraternes Tidsrejse! 
 

Torsdag den 21/5 klokken 14.00  
Er der afgang fra spejderhytten. Kørsel kommer til at foregå med forældre, og vi vil være 

behjælpelige med at arranger lidt samkørsel. 
Lederbilerne tager så vidt muligt alle fælles ting som telte og patrulje kasser mm.  

Efter indbetaling af lommepenge til ”Lejr-Bankbestyreren” kører vi i fælles flok til Trevæld 
 

Er det ikke muligt at få det til at passe, vil der være nogen fra Tjørring spejderne på Trevæld 
senest kl. 15.00 til at tage imod. 

  
 

Søndag den 24/5 klokken 12.00 
Siger vi pænt farvel og tak for en super lejr.  

Hvis man har tid og lyst er man velkommen kl. 09.30 for at hjælpe med lejrnedbrydning. Tag gerne 
et rundstykke og en kop kaffe med til jer selv. Vi sørger for mad og drikke til børnene. Hvis ikke det 
passer, skal børnene hentes på lejren kl, 12, hvor vi køre i samlet hjem i flok. 
 

(HUSK medbring service og bestik). 
 

Prisen er 450 kr. pr spejder. 
 

Tilmelding og betaling af deltagergebyret er via hjemmesiden: 
Senest den 3. april 2020 

www.tjorringspejderne.dk 
 

Adresse til centeret (denne kan også bruges til post under lejren): 
 

”Spejderens Navn” 
Tjørringspejderne 
Trevældcenteret 

Trevældvej 7,  
7830 Vinderup 

 
  Under lejren kan Maja (tlf. 40379071) og Simon (tlf. 28939138) kontaktes.  
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Pakkeliste til turen J  
 
Uniform 

Spejdertørklæde 

Vandresko/Sandaler 

Gummistøvler 

Strømper 

Undertøj 

Badetøj 

T-shirts 

Varm trøje 

Shorts 

Lange bukser 

Regnbukser 

Sovepose (evt. lagenpose) 

Liggeunderlag 

Spejderkniv 

Håndklæde 

Toiletgrej (så lidt som muligt J)  

Spisegrej (bestik, tallerkener og kop) 

Viskestykker 

Sangbog 

Skrivegrej og papir 

Kompas (kun hvis du har) 

Lommelygte 

Vandflaske  

Sygesikringsbevis  

Solcreme  

Myggespray  

Hue/kasket

 
 

Pakkelisten er vejledende, men det er det vi anbefaler som er minimum.  
Der er under lejeren mulighed for at købe slik eller is efter maden. Derfor har vi en 
lejrbank med, som lommepenge indbetales til, og spejderne kan heri hæve 25 kr./dag  

 
Hvis dit barn tager medicin eller har brug for, at der bliver taget særlige hensyn, så 

hører grenlederen meget gerne om det.  
 

Og ellers er der vist kun tilbage at sige:  
VI GLÆDER OS RIGTIGT MEGET TIL AT SKULLE PÅ LEJR SAMMEN MED JER! J 

Mange venlige hilsner 
TJØRRINGSPEJDER-LEDERNE 


