
Kære rovere og ledere i Ole Rømer Distrikt  

Det du sidder med, er det første infobrev for Distriktssommerlejren 2020.  
Jeg håber du glæder dig, ligeså meget som jeg gør.  
Lejrstaben har allerede nu lagt et kæmpe stykke arbejde, for at det bliver en 
helt igennem fantastisk lejr, 18.-25. juli 2020 (Uge 30). 

Til sommer er det 5 år siden, at vi sidst mødtes på Lerbjergcentret til Distriktslejr. Her udviklede 
vi fællesskabet i distriktet til det, vi har i dag. Måske var du med som spejder dengang og husker  
fællesskabsfølelsen omkring lejrbålet, eller måske du var med som leder, og videreudviklede her 
grobunden til det fællesskab du i dag, har med andre rovere i distriktet. Måske er du endda selv 
blevet leder, og glæder dig til at kunne bringe oplevelser som du selv har haft videre til dine egne 
spejdere. Jeg deltog selv som tropsleder og husker tilbage på lejren med stor glæde og mange 
gode minder. Det er den glæde jeg håber, at vi sammen kan genskabe. Kan jeg tænde den  
samme gnist i dig, som er tændt i mig, så er vi allerede den halve vej! 

Alle grupper vil få udleveret teaser-plakater, men at skabe forventningsglæde er en opgave jeg 
ikke kan løfte alene. Til det har jeg brug for dig!  
Det er sjovest at være mange, og derfor har jeg brug for din hjælp til at skabe interesse hjemme i 
gruppen. Både overfor forældre og spejdere. Du ved bedst, hvordan du skaber lysten lokalt, og 
derfor er det mit håb, at du som leder også vil påtage dig det ansvar og hjælpe os med at få alle i 
gruppen med - fra bæver til rover. Så tror jeg på, at vi sammen kan skabe endnu en fantastisk 
sommerlejr. 

Vi glæder os til, at se jer alle den 18. juli 2020, og personligt glæder jeg mig over, at kunne byde  
velkommen i fællesskabet til venskabsgrupper og udenlandske spejdere. En distriktssommerlejr 
er for os alle, en oplagt mulighed for at styrke vores netværk og jeg glæder mig til, at vi sammen 
kan skabe en endnu en spejderoplevelse for livet! 

 
På vegne af lejrstaben, 
 
Jesper Dahl 
Distriktslejrchef 

 virykkerverden@voresmail.com  

mailto:virykkerverden@voresmail.com


HVEM ER VI 
Kernen i lejrens stab er: 
Jesper Dahl: Til dagligt grupppeleder hos Strandboerne. 
Anine Nikolajsen: Til dagligt grupppeleder og juniorleder hos Taastrup Gruppe. 
Kim Jensen: Til dagligt tropsleder hos Taastrup Gruppe. 
Derudover hjælper en masse super kompetente mennesker fra distriktet med at få det hele plan-
lagt. 

NAVN OG LOGO  
Vi har valgt VI RYKKER VERDEN som lejrens navn og vil forsøge at skabe en masse  
spændende aktiviteter med udgangspunkt i FN´s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.  
Vi synes, at det er et utroligt spændende emne, som jo berører mange i disse tider, samt det 
rummer rigtig mange muligheder for aktiviteter.  
Lejrlogoet, som også bliver lejrmærket, kan du se nederst på siderne.  

LEJRENS VISION  
På lejren er det vores vision, at man får sjove og udfordrende oplevelser for mange på tværs af 
grupper og landegrænser, og at man tager derfra med ny viden om FN’s 17 verdensmål for  
bæredygtig udvikling.  

LEJRENS TEMA 

Lejrens tema er FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og målene har til formål at skabe 

en bedre verden, både for mennesker og selve planeten, som vi bor på. Vi synes det er et rigtig 

vigtigt budskab, som tilmed også går godt i tråd med, hvad spejderne står for. 

På hele lejren vil de 17 verdensmål være synlige i mange aspekter. Det være sig aktiviteter,  

inddeling og udformning af lejrpladser, forplejning, affald, forbrug af fossile brændstoffer ifm. 

brug af strøm og meget mere. Det er vores mål at alle, store som små, går fra lejren med en klar 

vished om, hvad verdensmålene handler om og samtidig, hvad vi hver især kan gøre for at rykke  

verden. 

Man kan arbejde med verdensmålene på mange måder, da de indeholder alt fra at afskaffe fat-

tigdom og sult i verden, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle og til at fremme fred og 

sikkerhed og at styrke internationale partnerskaber. Vi har derfor fundet en masse kompetente 

folk, der skal hjælpe os med at indarbejde verdensmålene i en masse sjove og lærerige aktivite-

ter for både børn og voksne.  

Siden FN's verdensmål trådte i kraft d. 1. januar 2016, er man allerede nået langt med  

verdensmålene, men i de sidste år er deres vigtighed stadig oftere kommet dagsordenen hos 

forskellige organisationer i erkendelsen af, at vi stadig ikke er nået helt i mål og at alle kan have 

noget at bidrage med. Alle har ret til et værdigt liv, og vi har i dag den fornødne viden, teknologi 

og ressourcer til at gøre det muligt. 

Der er fra stabens side et stort ønske om, at de enkelte grupper tænker de FN´s 17 verdensmål 

ind i deres deltagelse på lejren og forberedelserne hertil. Det kunne for eksempel være vedva-

rende energi på lejren med solceller eller vindturbiner til opladning af mobiltelefoner mm. Det 

kunne også være smartere måder at varme vand på bål, så der spares brænde, eller innovative 

måder at lave mad på. Det er kun fantasien der sætter grænser, så giv den endelig gas med  

ideer og det vil blive belønnet. 

 

Der kan læses mere om verdensmålene her: https://www.verdensmaalene.dk  

https://www.verdensmaalene.dk/


LEJRENS ADRESSE  
[Spejderens navn] 
[Spejdergruppens navn] 
Lerbjergcentret 
Lerbjergvej 25 
4330 Hvalsø  

SOCIALE MEDIER  
Der er oprettet en facebookside og en Instagram for alle der har interesse i lejren 
- børn og voksne.  
Du finder vores facebookside ved at søge på "Vi Rykker Verden 2020 ", og vores 
Instagram kan findes på vi.rykker.verden.2020  

Du kan også scanne QR-koderne som vil føre dig til begge medier. 
Facebooksiden er oprettet for at have et fælles online lejrforum, som 
kan styrke netværkene i distriktet før, under og efter lejren. Derfor er 
det vores håb, at I alle vil "like" facebooksiden og invitere alle jeres 
spejderkammerater til at gøre det samme. Der vil både før og under 
lejren, løbende blive lagt nyheder, konkurrencer mm. op. Vi håber  
meget på, at I vil være behjælpelige med, at hype disse frem mod  
lejren. Jo flere der deltager, jo sjovere! Konkurrencerne vil  
udelukkende være tilgængelige på Facebook og derfor skal  
enhederne selv videreformidle dette, til enheder som ikke er på  
Facebook. 
Vi vil godt understrege, at siden ikke kun er et roverforum. Siden kan besøges af alle, og derfor 
er det ikke det rigtige sted at dele ris og ros. Til dette, vil der efter lejren blive oprettet et online 
evalueringsskema og ellers er i velkomne til at kontakte lejrledelsen 
direkte. 

Hashtag billeder #virykkerverden2020 og 
lad os skabe et fælles online fotoalbum, så i 
kan vise hinanden,  hvordan i forbereder jer 
til lejren. Det er tilladt at opfordre sine  
spejdere til at bruge hashtagget med omhu, 
så vi ikke ender med 5.000 billeder af bøf  
stroganoff eller dobbelt halvstik!  

KOMMUNIKATION  
Vi ser helst, at spørgsmål om lejren, stilles via gruppens repræsentant i distriktsrådet. På den 
måde sikrer vi, at alle får den samme information samtidigt. Lejrchefen deltager på alle  
distriktsrådsmøder frem til lejren og vil kunne svare på spørgsmålene der. Der kan dog opstå 
spørgsmål som kræver akut svar. Til dette kan man skrive til distriktslejr2020@gmail.com og 
vi vil bestræbe os på, at besvare spørgsmålene så hurtigt som muligt. 

BÆREDYGTIGHED 
Vi synes bæredygtighed er mega cool!  
Derfor bliver der alle de steder, hvor det kan lade sig gøre, handlet økologisk således, at vi yder 
vores for, at opretholde en miljøvenlig madplan. Vi ønsker at påvirke miljøet mindst muligt ved 
vores tilstedeværelse, og samtidig efterlade lejren lidt renere, end vi modtog den. Derfor bliver 
der etableret affaldssortering. Udesovende enheder, bedes udtænke en miljøvenlig (og gerne 
kreativ) sortering af deres affald. Alle former for konstruktioner, der kan være med til at spare 
CO2, vil blive set på, som et kærkomment tiltag, og vil i nogle tilfælde kunne give den enkelte 
gruppe/enhed visse fordele på lejren. 



DELTAGELSE 
Det er muligt, at deltage på lejren i én af følgende grupper. 

 
Det er ikke muligt for forældre, der ikke er medlem af en gruppe eller er familiespejder at deltage 
på lejren. 

GRUPPE  
PRIS  

Lørdag til lørdag  Onsdag til lørdag  

Rover-lederbørn 0-2 år Kr. 0,00  Kr. 0,00 

Rover-lederbørn 3-5 år Kr. 400,00  Kr. 200,00 

Familiespejder og forældre pr./person Kr. 750,00  Kr. 550,00 

Børn og unge 6-17 år Kr. 1100,00  Kr. 800,00 

Rovere 18+ og ledere i en enhed på lejren Kr. 750,00  Kr. 550,00 

Kærester, ægtefæller m.m. som ikke er medlem af korpset Kr. 1100,00  Kr. 550,00 

Dagsbillet Kr. 200,00 

Campingvogn  Uden el Med el Uden el Med el 

Kr. 0,00 Kr. 200.00 Kr. 0,00 Kr. 200.00 

TILMELDING 
Af hensyn til planlægningsarbejdet, har vi brug for en forhåndstilmelding senest 2. december 
2019, med et skøn af, hvor mange deltagere i regner med at blive.  
Både et deltagerantal fra jeres gruppe, og et skøn af hvor mange der deltager fra en eller flere 
venskabsgrupper, samt hvilket land de kommer fra.  
Forhåndstilmeldingen samles af gruppelederen og sendes pr. mail til  
distriktslejr2020@gmail.com  
 
Fra lejrens side, betragtes deltagerskønnet som forhåndstilmelding, dog uden at  
være bindende. Mere om tilmelding i infobrev 2, ultimo oktober 2019. Derudover vil der i infobrev 
2 yderligere være information omkring forplejning, indkvartering, rafter & brænde,  
program, ankomst & afrejse, roverfest, for– og efterpionering, overraskelser 
omkring temaet samt diverse andet. 

UDENLANDSKE SPEJDERE OG VENSKABSGRUPPER 
Da en del grupper har venskabsgrupper, vil vi fra lejrens side selvfølgelig gerne bakke op om 
dette, og invitere dem med på lejren. Det er vores håb at se en del udenlandske spejder på  
lejren, men danske venskabsgrupper er selvfølgelig også velkomne.  
Staben forsøger i samarbejde med korpskontoret at få deltagere fra Tunesien og  
Namibia til at deltage på lejren også. Derudover vil vores ”nye” venner i Semerkand Ungdom, 
også blive inviteret til lejren. 
Vi prøver så vidt muligt at formidle alt information på engelsk også, men hvis jeres udenlandske 
venner skulle have yderligere spørgsmål, kan de altid kontakte os på  
distriktslejr2020@gmail.com, så vil vi gøre vores bedste for at hjælpe. 

Med løftet tveje 
Lejrledelsen 


