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TJØRRINGSPEJDERNE
Ålykkevej 15
7400 Herning

Kære spejdere og forældre, hermed
”Skejser armbånd og lejrmærke.
Derudover yderligere lidt information om lejren
Transporten: Husk at spejderne skal selv have deres personlige bagage med i bussen. Der bliver ca. 1,5
km at gå fra busstoppestedet ind på vores lejrplads, hvor vi selv skal bære bagagen.
Husk madpakke og drikkelse til turen derover.
Husk også en lille taske når vi skal på tur i lejren.
Transport med bus til lejren den 23/7
Afgang: - Klokken 08:45 fra Herning Station, P-Plads ved Jobcenteret
(Mød op i god tid inden afgang)
Ankomst: - Den 31/7 klokken 14:47 til Herning Station, P-Plads ved Jobcenteret.
Ved ændring i tidspunkt informeres i via en SMS
Lommepenge:
Der vil selvfølgelig være forretninger på lejren hvor spejderne kan bruge lommepenge, der vil også være
mulighed for at købe T-Shirts mm. på lejren
Lejren vil være kontantløs, og betaling forgår med det armbånd i her har fået udleveret.
Lyseblåt armbånd til dem over 18 år og mørkeblåt til dem under 18 år.
Armbåndet skal aktiveres på Skejser.dk inden lejren starter, Der kan sættes penge ind før og under lejre.
Se brevet omkring aktivering af skejser. (Bemærk Skejser.dk har ikke aktiveret hjemmesiden endnu)
Vi anbefaler ca. 350,- kr. til spejdere på hel tid til hele ugen.
Det kan være smart at tage et billede af nummeret bag på chippen på armbåndet, så man har det
derhjemme, i tilfælde af, man skal lukke kontoen hvis armbåndet tabes. (eller sætte flere penge ind )
Spejderpost
Spejdernes lejr har fået deres eget postnummer 2644 Hedehusene.
Har du brug for at sende noget til lejren kan du bruge følgende adresse:
Spejderens navn
Tjørringspejderne
Herning Kommune
Underlejr Roskilde
Spejdernes lejr 2022
2644 Hedehusene
Mobiltelefoner
Det er ok, at have mobiltelefonen med, til at tage billeder med samt evt. anvende dem til aktiviteter.
Der vil være mulighed for at få sin telefon opladt. Dog ikke i lejren men i en aflåst container, så man
ikke kan komme til telefonen under opladning.
Vi vil også forbeholde os retten til at opbevare spejdernes telefoner, hvis de ikke formår at styre brugen
af dem i forbindelse med aktiviteter i lejren.
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TJØRRINGSPEJDERNE
Ålykkevej 15
7400 Herning

Forkæl én du holder af på Spejdernes Lejr 2022.
Gennem webshoppen spejderpost.dk kan du bestille pakker med personlige hilsner, som vil blive leveret
direkte til lejren. Spejderpost.dk bliver opbygget som enhver anden webshop, og her er det muligt at
fylde kurven med slik, snacks samt kagemænd og kagekoner til fødselsdag og fest. Herefter angiver du
den ønskede leveringsdato, skriver en personlig hilsen og så sørger vi for, at den kommer frem til
modtageren.
Pakken vil blive leveret til Informationen i den underlejr, hvor gruppen bor. Her vi så hente pakkerne.
Det er muligt at bestille til levering allerede på den første dag på lejren. Webshoppen vil holde åbent,
således at der kan leveres pakker på lejren fra den første lejrdag indtil andensidste dag på lejren (Sidste
leveringsdag er 30. juli 2022).

Se evt mere om spejdernes lejr på lejrens hjemmeside:
https://spejderneslejr.dk/da/foraelder
Kontakt telefon numre på lejren er:
Simon:
2072 7047
Heino:
2621 4268
Kaj:
3026 8960

