
    
 

Kære spejdere og forældre 

Sommeren er over os, det betyder også at spejdernes lejr venter lige rundt om hjørnet. I 
den forbindelse vil vi gerne give de sidste praktiske informationer.  

 

Afgang: 

Junior, Trop, senior: 

Vi mødes ved Godset, Jens Holms vej, lørdag d. 23. juli kl. 8.10. Bussen kører præcis kl. 
8.30.  

Mikro og mini:  

Vi mødes ved Godset, Jens Holms vej, onsdag d.27, juli kl. 10:10. Bussen kører præcis 
kl.10.30.  

 

Alle skal medbringe en madpakke til første dag.  

 

Hjemkomst: 

Vi ankommer alle sammen søndag d. 31. juli kl. 13.01 ved Godset, Jens Holms vej. 

 

For at vi lettere kan kende forskel på vores bagage har vi i gruppen bestemt, at hver gren 
skal have en bestemt farve på rygsækken. Dette er dels fordi vi er mange fra 3. Kolding og 
dels, fordi alle spejdere fra Kolding har afrejse fra Godset. Derfor er det vigtigt, at vi gør 
det let for os, at finde bagagen når vi ankommer på lejren og kommer hjem igen.  

Farvemærkning af spejdernes oppakning. Mikro: Blå, Mini: Rød, Junior: Orange, Trop: 
Grøn, Senior: Gul. Derudover skal der være et navneskilt på rygsækken med tydeligt 
navn og gruppe. 

 

Udstyr: 

Vi vil bede om at alle spejdere pakker deres tøj mv. i en rygsæk, da vi kommer til at skulle 
gå med vores egen bagage når vi kommer ned på lejren. Vi forventer at vi kommer til at 
skulle gå ca. 1½ km med vores egen bagage. Derfor gælder det om, at vores spejdere 
ikke har løse poser med, da det besværliggør deres tur til lejrpladsen. 

Vores pakkeliste findes på følgende side: https://www.koldingspejderne.dk/pakkeliste 

 



    
 

Mobiltelefoner/Kamera: 

Mikro og mini: 

Må ikke medbringe nogle former for mobiltelefoner. Hvis I forældre får behov for at komme 
i kontakt med deres barn, så kontakt grenlederen eller gruppeleder Heidi. 

 

Junior/trop:  

Må medbringe telefoner. De skal måske bruges på aktiviteter. Juniorer afleverer telefoner 
om aftenen til deres ledere, som låser dem i en kasse, der opbevares i lederteltet. 

OBS:  Der er begrænset mulighed for opladning. Mobiltelefoner kan bruges til at tage 
billeder samt evt. opgaver ude på lejren. Ingen afspilning af musik eller elektroniske spil på 
lejrpladsen. 

 

Vi vil opfordre til, at hvis jeres barn har mobiltelefon med også medbringer en powerbank 
som kan bruges til opladning. 

 

Hjemve: 

Undgå at lave aftaler hjemmefra om, at spejderen skal ringe eller skrive på bestemte 
dage/tidspunkter. Det er lederne, der står med en spejder, der er ked af det, når aftalen 
med mor og far ikke kan holdes. Hvis en forælder har behov for at komme i kontakt med 
jeres barn, så send en sms til jeres barns leder eller gruppeleder Heidi, og vi vil ringe jer 
op.  I kan også give jeres spejder nogle adresser, kuverter og frimærker med, så det er 
muligt at skrive når der er tid og lyst til det.  
 
 

Skejser: 

I har nu alle fået udleveret armbånd. Disse armbånd vil være den eneste måde at betale 
på inde på lejren. Vi sender en besked ud når det er muligt at tilmelde jer på skejser.dk. 
Derfor er det vigtigt at I får det tilmeldt inde på hjemmesiden. Benyt det skriv I har fået 
udleveret sammen med armbåndet, og læs mere her: https://skejser.dk/ 

 

Vi anbefaler, at mikro og mini har max 30 kr. pr dag til slik. Dog max 250 kr. Således de 
kan købe en souvenir efter aftale med jer. For junior   anbefaler vi 50 kr. pr. dag dog max 
600 kr. så der også er til indkøb af souvenir efter aftale med jer. Vedr. Troppen vil der ikke 
være nogle begrænsninger, her vil det være op til jer forældre at vurdere hvor meget jeres 
spejder må bruge på slik samt souvenir. Men her anbefaler vi de 50 kr. som der også er 



    
sat som standard fra skejser.dk. I hører fra os når det er muligt at aktivere 
skejserarmbåndet.  

 

Skejser Gæster på lejren: 

Det vil ikke være muligt at bruge kontanter eller diverse kort på lejren, så når I kommer på 
besøg kan I vælge at benytte jeres spejders skejserarmbånd og så ændre loftet på 
betaling pr. dag.  

Derudover vil det være muligt et gæsteskejserkort i skejser infoteltet i administrationsbyen. 
Både armbånd og Skejserkort kan anvendes hos de af byens handlende, som skilter med 
det. 

Post til lejren 

Har du, som forældre eller bedsteforældre brug for at sende noget til lejren, f.eks. et 
postkort, en slikpose/pakke eller andet, kan du bruge følgende adresse: 

 Spejderens navn 
 III.Kolding (Koldingspejderne) 
 Kolding 
 Greve 
 Spejdernes Lejr 2022 
 2644 Hedehusene 

I kan også benytte lejrens post-shop, hvis I vil sende noget. I post-shoppen kan I skrive 
brev til spejderen, hvorefter lejrens postcentral sørger for at printe det på et postkort og 
bringe det ud til spejderen. Skal din spejderven eller dit barn forkæles lidt, bliver der 
mulighed for at købe slik, både sundt og det indre sunde, som postcentralen ligger i en 
kuvert sammen med postkortet. Har spejderen fødselsdag, kan I også benytte jer af 
muligheden for at bestille en kagemand. Så leverer postcentralen et postkort til spejderen, 
sammen med en besked om hvor og hvornår kagen kan hentes. Hjemmesiden, hvor du 
kan bestille post til lejren hedder www.spejderpost.dk og åbner kort inden lejren 
begynder. Sidste dag for levering er lørdag d. 30. juli. 

Besøgsdag: 

Vi har besøgsdag fredag d. 29. juli fra kl. 11 til 17. på vores lejrplads. I må gerne være på 
selve lejren før og efter, men I bedes overholde ovenstående tidsrum af hensyn til vores  

 

spejdere. Det betyder også, at I skal sige farvel på vores lejrplads senest kl. 17, så er vi 
der til at hjælpe de spejdere, der måske bliver ked af det. Af hensyn til vores spejdere vil vi 
gerne have en tilbagemelding, om I kommer ned på lejren, således at vi kan tage 



    
spejderne der ikke får besøg med ud på aktivitet i stedet for at skulle være på lejrpladsen. 
Tilmeldingen foregår via dette link: 
https://www.koldingspejderne.dk/begivenhed/foraeldrerbesoeg-paa-sl22 

Gæsteparkering 

Lejren har selvfølgelig også gæsteparkering. Gæsteparkering koster ca. 100 kr. pr. bil. Der 
kan betales med dankort, kreditkort og mobile pay. Adressen til gæsteparkeringen er: 
Brandhøjvej 268, 2640 Hedehusene.  

 

Handicapparkering 

Der vil på p-pladsen være specielle pladser til handicappede. Brug af denne kræver 
handicap skilt. 

Rygepolitik 

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 heller ikke ryges på 3. Koldings lejrplads, hverken 
almindelige cigaretter, pibe eller e-cigaretter. 

 

Gæsteparkering 
Underlejr 
Roskilde 

Underlejr 

Høje Tåstrup 

Underlejr Greve 

(det er her vi ligger) 



    
 

Hvor ligger vi:  

 

 

Følg med i hvad der sker: 

Følg os på vores facebook side: https://www.facebook.com/koldingspejderne  

Her vil vi løbende lægge billeder op fra lejren.  

 

 

Hvis der skulle opstå nogle spørgsmål inden lejren er I velkommen til at tage kontakt jeres 
grenleder eller mig. Jeg kan kontaktes på:  tlf.:26 60 61 46 eller mail: 
heidi.b.bundgaard@gmail.com 

 

Rigtig god sommer til jer alle og vi ses på Spejdernes lejr. 

 

Spejderhilsner 

Heidi Bundgaard 

Her ligger 
III. Kolding 


