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Sidste information vedr. Junior & Trop sommerlejr 2020 

 

Nu er der under en uge til at vi tager afsted Junior og Trop sommerlejr 2020! Kan du holde ventetiden ud? 

Dette brev indeholder det sidste praktiske information til spejderne og forældre opdelt i punkter. 

 

Hvis du har spørgsmål, som du ikke få svar på i dette brev, kan du kontakte afdelingslederen Sebastian på 2082 

6913. Stil evt. også gerne spørgsmål på Facebook, da der sandsynligvis vil være flere, som har samme 

spørgsmål. 

 

De bedste spejderhilser 

Junior og Tropslederne på årets sommerlejr 

(Caroline, Christopher, Johan og Sebastian) 

 

Afgangstider for rejse til Houens Oddespejdercenter lørdag d. 27. juni 2020 

Junior og Trop-spejderne mødes på Espergærde station (retning mod København) kl. 12:30. Når du kommer til 

stationen, skal du gå over til en spejderleder, der vil “tjekke dig ind” og stille dig eller dine forældre nogle få 

spørgsmål. 

 

Juniorspejderne skal køre med tog til Kolding station, hvor de bliver hentet i minibus og kørt videre til Houens 

Odde det sidste stykke. Tropspejderne vil køre hele vejen i minibus til Houens Odde. 

 

Det er vigtig, at der uanset transportform pakkes, så man selv kan håndtere egen bagage! Pak en vandreryksæk 

og evt. en lille turtaske, der kan spændes godt fast på vandreryksæken. 

 

Husk enten at at have spist frokost hjemmefra eller medbring en madpakke samt lidt at drikke til rejsen. 

 

Hjemkomsttider til Espergærde lørdag d. 4. juli 2020 

Vi forlader Houens Odde ca. kl. 12:00, forventer vi at ankomme på Espergærde station ca. kl. 16:00. Lederne 

vil give statusbeskeder via afdelingernes facebookgrupper på selve dag og i løbet af hjemrejsen vedrørende 

hvor langt spejderne er på rejsen. Til de forældre der ikke er på Facebook, vil lederne give en besked via SMS 

på hovedbanegården om forventet ankomst til Espergærde station. Hvis der ønskes en SMS besked bedes du 

sende en besked med teksten ”Forventet hjemkomsttids fra sommerlejren” efterfuldt af SPEJDERENS FULDE 

NAVN til 2082 6913. 
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Post til spejderne 

Det er altid dejligt for spejdernes at modtage post hjemmefra når de er på lejr. Lederne anbefaler faktisk at 

forældre sender enten et brev, postkort eller pakke med fx slik, rent undertøj eller noget andet trejde. Desværre 

er post ikke helt gratis at sende i dag og ej eller sikket på at komme frem i tide. Derfor har lederne oprettet 

”Espergærdespejdernes postservice” hvor man som forældre gratis kan sende post. Konceptet er simpelt. Hvis 

man ønsker at sende et brev eller en pakke til sit barn, kan man på afrejsedagen tage diskret fat i en leder, der 

vil tage posten med til Houens Odde i postsækken. Herefter vil posten blive delt ud til morgensamling i løbet af 

sommerlejren, som rigtig post normalt gør. 

 

Bemærk at det IKKE er muligt at sende post via Post Nord, da denne service pt. ikke er tilgændelig pga. 

COVID-19 restriktioner hos Houens Odde spejdercenter. 

 

Lommepege til sommerlejren 

På sommerlejr en er der begrænset muligheder for at kunne købe ting, da slik og sovinere butikken på Houens 

Odde spejdercenter sandsynligvis er lukket pga. COVID-19 restrektioner. Lederne vil lave en minibutik hvorfra 

spejderne kan købe slik evt. is på en forsvarlig måde, da det for mange spejdere er stor ting at få mulighed for at 

købe slik. Lederne vil ikke sætte en beløbsgrænse for hvor mange penge spejderne må medbringe, da det må 

være op til forældrene at afgøre. Priserne vil være de samme som i Netto, da slikket kommer herfra og sælges 

vidre til samme pris. 

 

Hjemve 

Hvis dit barn har tendens til hjemve, anbefales det at man som forældre besøger 

www.espergaerdespejderne.dk/hjemve og her søger inspiration til at forbygge hjemve. Hjemve opstår som regel 

når barnet oplever usikkerhed og man kan som forældre faktisk gøre rigtig meget hjemmefra ved at tale om 

hvor fedt det bliver på sommerlejren og hvor godt en oplevelse det bliver! 

 

Mobiltelefoner 

På sommerlejren må mobiltelefoner gerne medbringes, men de skal afleveres til ledernes, der opbevare disse 

når de ikke skal bruges til aktiviteter! Dette dels for at lederne kan have bedre styr på spejdere med tendens til 

hjemve og fordi lederne generelt har et ønske om at alle deltager er fysik og mental til stede. Spejderne kan 

anvende deres mobiler i kortere tid efter aftale med lederne, hvis der er en social eller aktivitets mæssig grund 

til dette.  

 

Vær OBS på at mobilerne er med på spejdernes eget ansvar også når de opbevares af lederne eller er sat til 

opladning. Husk at medbinge egen oplader hvis du tager mobil med. 

 

Hvis man ikke ønsker at sende sit barn afsted uden mobil, vil dette fint kunne gå, da der normalt er nok 

mobiltelefoner med til, at lave de online aktiviteter, som kræver en mobil. 
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Tik Tok udfordring 

På sommerlejren har vi efter ønske fra spejderne valgt at have en løbende udfording via det sociale online 

medie TikTok. Udfordring køre løbende sammen med andre fysike dags konkurrence nomineringer som 

“bedste ven”, “dagens holdspiller” etc. Alle udfordinger/konkurrencer har det formål at skabe et godt 

gruppesammenhold, gode venskaber, opfindsomhed og initativ hos spejderne.  

 

Da Tik Tok er et nyt online medie hos espergærdespejderne, hvor indeholdet deles med offentligheden i hele 

verden, beder lederne forældre eller spejdere, der ikke ønsker at deltage, at oplyse dette ved “tjek ind” lørdag. 

Normale retningslinjer for deling af indehold på fx. Facebook anvendes ens overfor det indehold som deles på 

Tik Tok og evt. overtrædelser cencures væk af lederne. 

 

Hvis du gerne vil følge med i spejdernes Tik Tok’s kan du søge efter “spejd3060”, som er brugernavnet der 

anvendes. 

 

Pakkelister 

Får du nu husket det hel, når du pakker? For at hjælpe til med, at du ikke glemmer noget, kan du finde en 

vejledende pakkeliste til sommerlejr på: www.espergaerdespejderne.dk/pakkelister. 

 

COVID-19 håndtering 

På sommerlejren følger de de retningslinjer der er udsted at myndigheder og den særlige sommerlejr vedleding 

kulturminiteriet bl.a. har lavet til Det Danske Spejderkorps. Hvis du vil vide mere om håndteringen kan du 

kontakte en leder eller besøge infosiden: www.espergaerdespejderne.dk/info-om-coronavirus-covid-19. 


