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Endelig kan vi komme på lejr - kom med på årets fedeste lejr 
- spejdere 6 til 17 år. Familiespejd lørdag kl. 10-16.  
På grund af Corona restriktioner har vi besluttet, at I skal sove hjemme. 

Derfor skal I hentes kl. 20 og bringes igen kl. 10. 
 

Vi har lagt et spændende program for alle aldersgrupper, og vi får besøg af professionelle 

instruktører, så glæd jer. 

Torsdag 13.5. kl. 12. Ankomst, vi spiser vores madpakke sammen. Resten af dagen træner vi 

lejretablering - rejser telte, bygger køkkenbord og andre lejrarbejder, vi skal bruge på lejren. Frugt 

og aftensmad. Lejrbål og hjem kl. 20 

Fredag 14.5. kl. 10. Husk madpakken. STENALDEREN er den tid, vi skal leve i hele dagen. Der 

skabes langbuer, STEEN kommer og lærer os at arbejde i flint og vi skal have "stenaldermad", 

lejrbål og hjem kl. 20. 

Lørdag 15.5. kl. 10. Husk madpakken.  INDIANER-dag. 

Besøg af Chris, født i British Columbia, Canada og Morten, der er 3/4 indianer Shawnee Tribe fra 

det østlige Amerika. Vi skal høre spændende fortællinger, lave Talking Stick og Wishing Feather, 

holde Paw-Wow fest og sende tanker til ånderne … Frugt og indianer jam-jam, hemmelig 

afslutning, hjem kl. 20. Familiespejd kan deltage lørdag fra kl. 10-16. Husk madpakke til alle.  

Med hensyn til afhentning hver aften kl. 20 og retur dagen efter kl. 10, håber vi, I kan arrangere samkørsel. 

- aftal dette ved ankomst torsdag … 

FÆLLES sommerlejr i 
Tappernøje 13.-15.5.2021 
 
  

Medbring 

• Uniform, tørklæde. evt. bælte og dolk, hvis du har knivbevis 

• Skiftetøj: sokker, undertøj, korte/lange bukser, t-shirts,  

varm trøje/fleece, overtøj efter vejret 

• Regntøj, gummistøvler 

• Gode travesko, sandaler    

• Tænd stål, hvis du har 

• Drikkedunk med navn og spejderkop med navn (ikke tallerkener og bestik) 

• Pak det i en rygsæk eller taske. 

• Ingen mobiltelefoner (andet aftales indbyrdes med leder) spil eller lignende 

 

PRIS: SPEJDERE kr. 150 (dækker leje, instruktører, materialer og proviant) 

FAMILIESPEJD: KR. 50 - for en hel familie 

TILMELDING. www.tonkawaspejder.dk       (pt. max. 50 deltagere) 

 

Lejren ledes af ledere, og kontakt sker til afdelingslederen, se tlf.   

Mikro/mini: Kim (60700897), Mette og Kirsten 

Juniorer: Sztuk (25779942), Jan, Jakob og Kim 

Trop: Michael (42723435) 

Familiespejd: Mette 820435423) 


