Hovedemner drøftet på infomødet
• Transport – til og fra
• Lejrens faciliteter og vores placering
• Penge / skejsere
• Mad og drikke
• Mobiltelefoner og elektronisk udstyr
• Pakkelister
• Aktiviteter

Vi forsøger at holde fast i
princippet om at info lægger op
på HolstebroSpejderne.dk
Ved større opdateringer eller
nye vigtige informationer
sender vi besked via FB
gruppen.
Vi forsøger af den vej at have ET
sted til info

Transport – til og fra
• Jens køre bil med trailer til Hedeland fredag aften. Traileren pakkes inden
med gruppegrej, telte, værktøj, osv. + Miniernes soveposer.
• Junior/trop møde på Holstebro banegård lørdag kl 8.15 – forventet afgang
8.30.
• Mini mødes på Holstebro banegård kl 7.45 torsdag – forventet afgang 8.00
• Spejderne skal selv bære deres grej fra bussen til lejren. (ikke langt, men
alligevel ingen ikeaposer og lign.
En rygsæk er at foretrække. Gruppen har rygsække og soveposer til udlån.
Kontakt evt nærmeste leder.
• Spejdere der selv kommer til lejren koordineres (telefonisk) med leder

Lejrens faciliteter og vores placering

Se detaljeret kort over lejren her: Link til detailkort Vi skal bo lige
midt i underlejr 2 (UL2- det grønne område til højre for sø'en).

Lommepenge og Skejsere
• Lommepenge erstattes af "skejser" - et armbåndsbaseret 100% digitalt
betalingssystem som spejdere kan bruge til køb af slik, is, snoller, grej,
frikadeller osv. Alle indkøbsmuligheder på lejren tager imod skejser
betalinger. Det er ikke muligt at betale med kontanter, mobilpay, kreditkort
og lign.
• På www.skejser.dk kan forældre og andre sætte penge ind på
"armbåndet", samt mere eller mindre begrænse forbrug. Armbånd og
vejledning udleveres inden turen så hurtigt som muligt (se info pakke 4 for
yderligere info).
• Husk at involverer spejderne i opsætning af skejserkontoen, så de er klar
over deres rådighedsbeløb, samt fx svar på gendannelsesspørgsmål
• Vejledning og armbånd leveres til spejderne så snart Jens modtager dem.

Mad og drikke
• Gruppen henter mad hver dag som ”måltidskasser” i SMAGSBOXen.
Lejrens kogebog kan ses her: https://spejderneslejr.dk/da/kogebogen
• Alle skal nok blive mætte. Er der en dag hvor der er gået lige lovlig
”kjøvenhavneri” i kogebogen, finde vi nok på alternativer. Men husk
at aktivitet og friluftsliv ofte giver sultne børn som spiser det meste.
•

Mobiltelefoner og elektronisk udstyr
• Medbringes gerne – det er en del af de unges liv. Dog vil der være
regler for brug (alt efter gren og alder).
• Fælles lade-løsninger med kasser der afleveres i aflåste containere, vi
har ingen strøm på lejren.
• Ledere skal involveres hvis der er tegn på hjemve. Her er
mobilkontakt direkte mellem spejder og forældre problematisk hvis
lederen er uvidende.
• Højttalere – Nej tak

Pakkelister
• RYGSÆK, ingen ikeaposer og lign. Spejderne skal bære fra bussen til
lejren.
• Der findes pakkelister i spejdernes lommebøger, på
Holstebrospejderne.dk, spejdersport osv. evt google det.
• Det gamle råd: ”Pak efter vejret” gælder stadig.
• Husk at sende solcreme med, vi samler solcreme ind og udleverer et
”sprut” hver morgen.
• NAVN PÅ ALT (hvis muligt) – vi er mange i teltene, så ting kan godt
hoppe lidt rundt.

Aktiviteter

Aktiviteter

