
Kære minier 

I år inviteres I til fire dage på Camp Bjældevej! Her skal vi nyde livet og sommeren, mens vi sammen skal 

lave mad over bål, bygge vores egen bivuak, farve vores egen T-shirt, lege og hvad der ellers hører til en 

god sommerlejr.  

Vi tager en rejse tilbage til en tid, hvor hensynet til vores omverden, klimaet og den enkelte var i højsædet 

og tilpasser det til en hverdag, hvor vi skal huske hygiejne og afstand. Vi glæder os til at se jer! 

Hvornår: Torsdag d. 23. juli kl. 10:00 til søndag d. 26. juli kl. 12:00 

Pris:  500 kroner for hele lejren 

Hvor: I vores egen spejderhytte, Bjældevej 25, 4000 Roskilde.  

Husk: Almindelig udrustning til lejr udendørs inklusiv sovepose, liggeunderlag og tøj til vejret. Husk 

også en T-shirt (gerne i hvid) til batik! 

Tilmelding: https://bjarkegruppe.dk/begivenhed/miniernes-sommerlejr 

 

Massere af kærlighed, fred og forståelse fra minilederne 

  

https://bjarkegruppe.dk/begivenhed/miniernes-sommerlejr


Forældreinformation: 

- Bemærk – lejren er rykket fra onsdag-lørdag til torsdag-søndag i uge 30.  

 

- Vi planlægger overnatning, hvor spejderne ikke ligger tæt. Det bliver enmands-bivuakker, gruppens 

nye shelter og måske også et halmloft.  

 

- Hvis I foretrækker, at spejderen sover hjemme pga. Coronasituationen er det også en mulighed. 

Dette kan noteres ved tilmelding. Vi beder om at spejderen i så fald hentes senest 19:30 af hensyn 

til at undgå hjemve hos de andre spejdere.  

 

- Det er muligt kun at tilmelde sig lejren nogle af dagene. Der er et nedslag i pris på 75 kr pr. dag der 

vælges fra.  

 

- Prisen omfatter mad og aktiviteter inklusiv en turrygsæk til batikfarvning pr. mand.  

 

- Hvis spejderen allerede var tilmeldt den tidligere sommerlejr (Spovalgre) er vi desværre nød til at 

bede jer om at få pengene tilbage for denne ved at skrive til vores kasserer og at indbetale et nyt 

deltagergebyr for denne nye sommerlejr. Dette er af hensyn til gruppens regnskab.  

 

- Har I spørgsmål, så skal I være velkomne til at kontakte Fe på 25 76 57 61 eller fe-

spejder@hotmail.com   

mailto:fe-spejder@hotmail.com
mailto:fe-spejder@hotmail.com

