
Tilmelding til 
Spejdernes Lejr 2017 
 
Kære alle 
 
Årets sommerlejr begynder at nærme sig og går i år til Sønderborg sammen med 40.000 
andre spejdere fra alle fem danske spejderkorps. Der er en masse sjove og spændene 
aktiviteter for alle aldre. Lejrens tema er ”Vi sætter spor” – det bliver både i os selv, hinanden 
og i omverdenen. 
 
Det foregår d. 22.-30. juli 2017. 
 
På lejren kommer der også internationale spejdere med, så det er en oplagt mulighed for os 
til at møde nogle spejdere fra udlandet og finde ud af, hvordan man er spejder andre steder i 
verden.  
 
Lejren bliver opdelt i fem underlejre, og vi skal bo i ”Broen” sammen med alle de andre 
spejdere fra Herlev Kommune. 
 
Priserne er som følger og er inkl. transport, mad og aktiviteter. 
Er du i tvivl om, hvilken kategori du hører under, så spørg din enhedsfører eller tag fat i 
kredsførerteamet. 
 

Spor og medlemskab af Herlev Kreds Alder Hel uge lørdag-
søndag 

Halv uge torsdag-
søndag 

Barn 0-2 år Gratis Gratis 
Barn (ikke medlem) 3-5 år 600 kr.  300 kr.  
Spejder (medlem) 3-5 år 400 kr.  200 kr.  
Spejder (medlem) 6+ år 1,700 kr.  1,000.00 kr.  
Spejder (ikke medlem) 6+ år 2,100 kr.  1,300.00 kr.  
Fører, aktiv* (medlem) 

 
850.00 kr.  500.00 kr.  

Fører, andet (medlem) 
 

1,700.00 kr.  1,000.00 kr.  
Voksen (ikke medlem) 

 
2,100.00 kr.  1,300.00 kr.  

* Aktive førere er: 1) aktive til dagligt i Herlev kreds eller 2) aktive på korpsbasis i udvalg el. 
og deltager aktivt i Herlevs lejr på SL17. 
Andre førere som måtte være aktive i andre sammenhænge, må søge tilskud derfra. 
 
Tilmeldingen sker på tilmelding.dbs.dk og fristen er 1. april 2017. 
 
Lejren er for medlemmer af Herlev kreds – men Korskirkens medlemmer og spejdernes 
forældre er også velkomne til at tage med. 
 
I kan alle allerede nu følge SL2017 på Instagram, Facebook og Snapchat. For mere 
information, spørg en leder eller gå ind på www.spejderneslejr.dk. 
 
Nærmere info om pakkeliste, afrejsetidspunkt osv. kommer, når vi nærmer os sommeren. 
 
Hvis I har yderligere spørgsmål er I velkomne til at kontakte Annette Juel på 
ajmbnilsson@gmail.com. 
 
Vi glæder os til at tage til Sønderborg med jer! 
 
Spejderhilsner fra Førerne. 


