
Sommerlejr
05. – 08. juli 2020

Nu er det tid for årets sommer 
lejr. Kom og hyg med dine 
spejdervenner i vores egen 
hytte i starten af din 
sommerferie. 

Vi skal

• Være ude i det fri hele dagen og aftenen.

• Lave meget spændende mad over vores bål.

• Sove i telt og være lidt længe oppe.

• Gå en laaaang tur, og måske sove i shelter i 
skoven.

• Du skal bare børste tænder morgen og aften, 
samt vaske grundigt hænder,  andet kan vente 
til du kommer hjem.

• Bygge en lejrplads op fra grunden.

• Måske på en kanotur på Mølleåen.

Tilmelding  på gruppens hjemmeside

www.eremitage.spejder.dk

Corona:
Eremitagegruppen overholder alle 
retningslinjer som anbefales på DDS’s 
hjemmeside.
Se
https://dds.dk/artikel/retningslinjer-for-
spejderaktiviter-under-coronakrisen.

http://www.eremitage.spejder.dk/


Aktivitetsplan for 
sommerlejr 2020:

Søndag

d. 05. juli

Vi mødes kl. 10.00.

Sætter telte op og bygger et køkkenbord af 
rafter.

Klargøre bål og lave middag. Kalkunbryst med 
krydderurter i saltdej. Salat og brød fra bål. 
Pandekager med hjemmelavet bærkompot.

Mandag

d. 06. juli

Kl. 7.00. - Spejdermorgenmad med havregrød 
over bål. Brød, samt kaffe og the.

Kl. 9.00. - Flaghejsning.

Kl. 9.30. - Tinstøbning

Kl. 12.00. - Frokost, hvor lederne servere en 
dejlig spejderfrokost.

Kl. 13.30. - Kanotur på Mølleåen.

Kl. 16.00. - Eftermiddags te og kaffe med 
vaffelis.

Kl. 17.00. - Forberede middagsmad Lammekølle 
på bål, med bålkartofter og tomat / feta salat.

Kl. 20.00. - Dessert bananasplit. 

Tirsdag

d. 07. juli

Kl. 7.00. - Spejder brunch. Pandekager, æg, 
bacon, friskbagt brød, hjemmelavet syltetøj. 

Kl. 9.00. - Flaghejsning

Kl. 9.30. - Madpakke laves og vi pakker til en 
vandretur. 20 km eller 30 km med en 
overnatning i shelter. Afhænger af vejret.

Kl. 12.00. - Frokost fra egen madpakke.

Kl. 16.00. - Eftermiddagshygge med the, kaffe og 
lagkage.

Kl. 17.00. - Forberedelse af middagsmad. 
Gourmet burger, helt fra grunden. Eller spaghetti 
Carbonara hvis vi overnatter i skoven.

Kl. 20.00. - Abemad med råcreme.

Onsdag

d. 08. juli

Kl. 7.00. - Spejder morgenmad

Kl. 9.00. - Flaghejsning

Kl. 9.30. – Gåtur hjem til hytten eller spejder 
olympiaden. 

Kl. 12.00 – Afsluttende superfrokost.

Kl. 13.00. – Nedlukning af lejr.

Kl. 17.00. – Farvel og god sommer. 

Det praktiske og kedelige til 
forældre:
Prisen: Det koster 300 kr. pr. 
spejder. Lederne har valgt at 
prioritere god mad i dagene, 
så det koster lidt. 

Kontakt til lederne:
Joan (Minileder)  60629710
Michael (Juniorleder) 
40925795
Charlotte (Minileder): 
23679296

Pakkeliste:
Tøj og fodtøj der passer til 
vejret. 
Det er altid nemmere at tage 
lidt tøj af, hvis det er for 
varmt, eller skifte fra 
gummistøvler til sko. Det kan 
være koldt om natten, så en 
varm sovepose, liggeunderlag, 
varmt nattøj og bamse. Lygte. 
Toilettaske med tandbørste og 
tandpasta.
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