
Kære rovere og ledere i Ole Rømer Distrikt  

Det du sidder med, er det andet infobrev for Distriktssommerlejren 2020. Jeg 

håber du glæder dig, ligeså meget som jeg gør. Lejrstaben er i fuld gang med 

planlægningen, så 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 fæl-

lesskabsfølelsen omkring lejrbålet, eller måske du var med som leder, og videreudviklede her gro-

bunden 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 spejde-

re. Jeg deltog selv som tropsleder og husker tilbage på lejren med stor glæde og mange gode min-

der. 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!  

Lejrens tema er FN’s 17 verdensmål og vi er i staben langsomt ved at snævre feltet ind, så kun de 

allerbedste idéer bliver til virkelighed. Vi vil på lejren rykke verden et lille stykke, men det kan vi kun, 

hvis vi hjælper hinanden. Det er sjovest at være mange, og jo flere vi er, jo længere kan vi rykke ver-

den. Lerbjergcenteret vil danne rammen for lejren og vi håber at vi her sammen, vil få en kanon fed 

uge. Hjælp os med at sprede budskabet til alle du kender i distriktet, så alle får muligheden for at del-

tage i årets helt store spejder-begivenhed. 

Vi glæder os til at se jer alle den 18. juli 2020, og personligt glæder jeg mig over, at kunne byde vel-

kommen 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 

endnu en spejderoplevelse for livet!  

 
På vegne af lejrstaben, 
 
Jesper Dahl 
Distriktslejrchef 

 virykkerverden@voresmail.com  

mailto:virykkerverden@voresmail.com


FORPLEJNING  

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. Derudover bliver 

der taget hensyn til at mindske madspild så meget som muligt, samt at skulle sortere sit affald.  

Følgende deltagere skal medbringe eget spisegrej, men vil få tilberedt alle måltider af køkkenholdet. 

Maden serveres ved bord/bænkesæt i et stort madtelt:  

 Bævere, ulve og deres ledere, uanset om man overnatter inde eller ude  

 Rovere, rover-børn og familiespejdere  

 Stab og øvrige funktionsfolk  

Der vil blive opstillet opvaske-stationer i teltet og enhedernes ledere forventes at hjælpe børnene 

med opvasken.  

Følgende deltagere skal medbringe eget spisegrej, og vil få udleveret mad i kasser samt opskrifter. 

Maden tilberedes og spises på egen lejrplads:  

 Juniorer, tropsspejdere, seniorer og deres ledere  

Der bliver ikke dispenseret fra dette. Enheder, der selv skal lave mad, medbringer selv patruljekasser 

med udstyr til madlavning og opvask. Til hvert måltid bliver der udleveret madkasser med de fornød-

ne madvarer og tiloversblevne madvarer skal returneres sammen med madkassen til opbevaring ind-

til næste måltid.  

INDKVARTERING 

Vi har valgt at inddele lejren i enheder, i stedet for i grupper. Vi tror på, at vi på denne måde bedre 

kan styrke netværkene enhederne imellem. Derudover vil lejrpladserne i de enkelte enheder også 

blive anlagt således at grupperne i højere grad skal samarbejde og bo på en fælles lejrplads.  

For at sætte fokus på kulturforskelle, bliver alle enhederne tildelt et kontinent, som vi gerne ser at 

lejrpladserne bærer præg af, f.eks. i form af udsmykning og udformning.  

Bævere  

Bæverne skal være Oceanien og Australien med alt hvad der hører til af boomeranger, kænguruer, 

flotte koralrev, tropeøer og meget mere. Hvis det kan lade sig gøre, indkvarteres alle bævere inden-

dørs, men afhængigt af deltagerantal kan det vise sig, at blive umuligt. Derfor er vi nødt til at differen-

tiere imellem bævere som deltager en hel uge, og bævere som deltager en halv uge. Bævere som 

deltager en hel uge, får fortrinsret til at sove indendørs og der bliver tildelt én ledersoveplads inden-

dørs pr. tilmeldte bæverenhed. Øvrige bæverledere forventes at overnatte i eget telt i roverlejren, al-

ternativt i den udendørs bæverlejr, hvis der bliver en sådan. Dernæst fyldes der op efter "først til møl-

le" princippet, så det kan blive nødvendigt, at nogle bæverenheder skal medbringe egne telte. Hvis 

det bliver aktuelt, vil de pågældende grupper blive kontaktet efter den endelige tilmelding.  

Ulve  

Ulvelejren skal omdannes til en regnskov, da alle ulvene kommer til at bo i Sydamerika. Ulvene so-

ver udendørs i en teltlejr og udsmykningen kan være alt fra store tropiske træer, farvestrålende pa-

pegøjer, høje Andesbjerge, tropiske sandstrande og regnskovsindianere. Vi ses i junglen!  



Junior- og tropsspejdere  

Når man kommer til junior- og tropsspejdernes lejrpladser, bliver man gerne grebet af en umiskende-

lig afrikansk stemning – for det er nemlig temaet for denne del af lejren. I Afrika har man fælles 

bålseder, store afrikanske savannedyr, afrikanske jægere med buer og pil og måske nogle primitive 

hytter? Som verdensdelen Afrika, skal man huske på, at man ikke nødvendigvis har alle de samme 

fordele, som mere vestlige verdensdele. Derfor er det vigtigt at indtænke alternativ strøm, genbrug og 

eventuelt vandrensning.  

Seniorer  

Lugten af eksotisk og krydret mad med masser af ris til – vi er kommet til Asien. Asiatere er gode til at 

bygge, selv under lidt vanskelige forhold. Og det kommer seniorerne til at få brug for under denne 

lejr. Seniorerne bliver indkvarteret i en fælles seniorlejr, for at styrke båndene mellem de forskellige 

seniorer i grupperne. Ikke alle grupper i distriktet har en seniorenhed med tilhørende seniorledere, 

men alle i senior-aldersgruppen er velkomne til at bosætte sig i Asien og vi er overbeviste om at de 

seniorledere der er, kan tage sig af nye ansigter.  

Rovere og familiespejdere  

Der skal også være plads til rovere som ikke har en ledergerning, men som stadig gerne vil på som-

merlejr. Derfor bliver der i Nordamerika, etableret en fælles rover- og familiespejderlejr og vi håber, at 

mange klaner vil benytte sig af dette. Der vil blive arrangeret aktiviteter mm., som udelukkende er 

målrettet rovere samtidig med at det vil være muligt for rovere, at deltage sammen med de øvrige 

spejdere på udvalgte aktiviteter. Så der er ingen undskyldning for ikke at deltage :-) Der er mulighed 

for, at medbringe campingvogn eller telt i Nordamerika, da de jo teknologisk er langt fremme i skoene 

og godt kan lide at bo under komfortable forhold. Vi vil bestræbe os på at få plads til alle, men det vil 

være først til mølle, hvis rigtig mange ønsker at ankomme med campingvogn. Der vil være mulighed 

for tilslutning af el for kr. 200,00 for hele ugen.  

 

Den hurtige vil opdage at vi mangler en vigtig verdensdel, nemlig Europa. Men bare rolig, den er ikke 

glemt, for staben skal nemlig være Europa med alle de vestlige ambitioner om bæredygtig udvikling, 

ligestilling og mere natur. De vil være de ambitiøse forbilleder for de resterende verdensdele.  

MERCHANDISE OG TUT  

Grupperne afgør naturligvis selv, om der skal være en beløbsgrænse for, hvad spejderne må med-

bringe af lommepenge. Der vil være TUT som har åbent hver dag i lejren og som vil indeholde alle 

gængse artikler som slik, sodavand, slush ice, popcorn og chips. Ydermere vil  

Tutten stå for salg af lejrens merchandise såsom pins, mugs, mærker mm.,  

som der vil blive produceret et mindre udvalg af.  



RAFTER OG BRÆNDE  

Der vil ikke være nogen forudbestilling af rafter, da vi regner med at Lerbjergs mængde er nok. Der 

er beregnet ca. 2 rafter af 4 meter pr. deltager. Hvis man har planer om et ekstra stort rafte-byggeri 

eller skal bruger rafter der er længere end 6 meter, skal man kontakte Drift & Service v/ Kim Jensen 

tlf. 40815818, for tilkøb af yderligere rafter for egen regning.  

Vi leverer brænde til alle, men vi ser gerne at folk sparer mht. mængden de bruger, da vi ikke ønsker 

at belaste klimaet med skovhugst. Derfor henstiller vi til at grupperne hjemmefra er kreative med 

madlavningen.  

 

BEREDSKAB  

Lejren har tilknyttet sit eget beredskab med uddannet redder fra Københavns Brandvæsen. Der vil 

blive oprettet et lejrhospital som kan behandle det mest gængse såsom flåtbid, hvepsestik, solstik, 

hudafskrabninger, vabler mm. Her vil der være mulighed for at ligge ned og hospitalet vil være udsty-

ret med alle former for forbindinger, håndkøbsmedicin, allergimedicin mm. Hvis nogle deltagere bru-

ger medicin som ikke er i håndkøb, medbringes dette selv. Beredskabet skal ALTID informeres ved 

ulykker. Tlf.nr. til beredskabschefen oplyses på lejren. Der bliver udarbejdet bålvagt-turnusordning for 

alle udesovende enheder, når vi har modtaget de endelige tilmeldinger. Alle grupper skal medbringe 

1 stk. branddasker og 1 stk. håndpumpesæt (eller brandspand) pr. 15 tilmeldte spejdere uanset al-

der, dog min. ét sæt.  

 

PROGRAM  

Vi ved, at mange af jer gerne vil have et færdigt program. Det kan vi ikke give jer. Der er mange idéer 

som stadig er under udvikling og økonomisk afhænger af, hvor mange deltagere vi bliver. Det vi kan 

love er, at vi lægger vægt på at skabe aktiviteter som rammer alle aldersgrupper, både når vi laver 

fælles aktiviteter og når der er enhedsaktiviteter. På lejren hjemmeside lægger vi programmet op, så 

snart det er på plads. Følg med på hjemmesiden, hvor der også bliver lagt differentierede program op 

for enhederne.  

Foreløbigt overordnet dagsprogram:  

Tidspunkt Ugedag 

7:00 Vækning 

7:30 Morgenmad 

8:30 Flaghejsning 

9:00 Aktivitetsperiode 

12:00 Frokost 

13:00 Aktivitetsperiode 

16:00 Aftensmad 

20:00 Flagnedtagning 

20:15 Aftenaktivitet 

22:00 Ledermøde 

Staben forbeholder sig retten til at ændre i det overordnede dagsprogram. 



ANKOMST OG AFREJSE  

Fra lejrens side henstiller vi til at, man ankommer og rejser fra lejren så bæredygtigt som muligt;. Det 

kunne eks. være med tog til/fra Hvalsø og derefter cykle eller gå til centeret. De grupper der vælger 

en transportform der udleder meget CO2, vil kunne opleve at det trækker fra.  

ROVERFEST  

Det er frivillige rovere og ledere som bærer lejren. Ligeledes er det rovere som yder en kæmpe ind-

sats i sit daglige virke hjemme i grupperne. Og selvom man ikke er aktiv nu, har man sandsynligvis 

været det tidligere i sin spejderkarriere. Det vil vi gerne anerkende.  

Derfor vil vi gerne afslutte lejren med et BRAG af en roverfest. Vi håber, at alle rovere vil prioritere at 

deltage i denne! Til Roverfesten vil der komme særskilt indbydelse, og her inviteres alle rovere i di-

striktet, også selv om man ikke har været med på lejr. Vi bestiller catering, der hyres DJ og vi har hy-

ret en ekstern arrangør til afviklingen af den bedste temafest i mands minde! Vi har forståelse for, at 

man som leder (og stab) er trætte efter en uges lejr. Alligevel håber vi, at I kan finde tiden, lysten og 

energien til at deltage i denne fest. Lejren afsluttes kl. 13.00 om lørdagen og festen starter kl. 19.00, 

så man har godt 6 timer til at få sig en lur, et bad og smuksere sig lidt.  

Der ydes et tilskud fra lejren til denne fest, men børnene skal selvfølgelig ikke betale for en roverfest. 

Derfor vil der være en deltagerpris på 100 kr. for rovere som har deltaget på lejren, og 150 kr. for ro-

vere som ikke har.  



KLARGØRINGSWEEKEND  

Der er mange opgaver som skal løses, før centret er klar til vores ankomst til sommer. Der skal be-

skæres buske, fældes træer, sorteres brænde og rafter, nedbrydes legeplads, etableres p-plads, 

klargøres andagtsplads og bålplads og meget, meget andet.  

Derfor arrangerer lejren en klargøringsweekend på centret den 24. – 26. april 2020.  

Lerbjergcentret påtager sig alle udgifter til forplejning, så DET ER 

GRATIS at deltage i denne. Der er skaffet et madhold, som vil forpleje 

os hele weekenden, så du skal bare møde op og lægge nogle timers 

arbejde, og så hygger vi os ved bålet om aftenen. Vi håber, at rigtig 

mange rovere vil benytte muligheden for at få en hyggelig weekend og 

samtidig give os alle en håndsrækning med klargøringen. Jo flere vi er, 

jo mere kan vi nå, og jo bedre forhold vil vi have til sommer. Derfor be-

høver man ikke at deltage hele weekenden, hvis ikke man har mulig-

hed for dette. Det er også muligt for seniorer at deltage, men da dette 

er en klargøringsweekend for andet end spejdere og ikke et decideret 

spejderarrangement, tages der ikke hensyn til alkoholpolitik i denne 

weekend. Lejren og klargøringsstaben påtager sig ikke ansvar for seni-

orer som deltager uden ledere. Vi regner med at der er plads til at sove 

indendørs. Tilmelding er nødvendig ift. indkøb af mad, og den foregår 

til Kim Jensen på kimjensen@kfumscout.dk, senest den 20. april 2020.  

 

FORPIONERING OG EFTERPIONERING  

Der er mange opgaver der skal løses, før vi er klar til at modtage deltagerne på lejren. Der skal byg-

ges lejrpladser, laves indgangsportaler, sættes flagstænger op, males skilte, lave remedier til de for-

skellige aktiviteter og meget andet! Så hvis du er fiks på fingrene, eller bare god til at tage fat, hvor 

der er brug for det, så kunne vi rigtig godt bruge din hjælp i dagene op til lejren og/eller efter lejren. 

Man skal være min. 15 år for at deltage og det ville især være rigtig dejligt, hvis der var nogle senio-

rer som har lyst til at hjælpe. Det er GRATIS, at deltage i pionerlejr, så fat arbejdstøjet og kom og få 

et par hyggelige dage inden lejrstart og mød nogle nye spejderkammerater.  

Forpionering er d. 15. – 18. juli 2020. Man deltager så meget man magter, men pga. indkøb af mad 

kræver det tilmelding.  

Efterpionering er d. 26. – 28. juli 2020. Man deltager så meget man magter, men pga. indkøb af mad 

kræver det tilmelding.  

SOCIALE MEDIER OG HJEMMESIDE  

Husk at følge vores facebookside "Vi Rykker Verden 2020" og vores insta-

gram vi.rykker.verden.2020. Derudover prøver vi at skabe et online fotoal-

bum med hashtagget #virykkerverden2020.  

ENDELIG TILMELDING  

Den endelige tilmelding bliver pr. gruppe, som selv udvæl-

ger en ansvarlig til at få samlet de nødvendige oplysninger.  

Husk er der allerede er forhåndstilmelding d. 2/12 2019! 

Den endelige tilmelding bliver d. 22/2 2020. Mere informati-

on følger efter forhåndstilmeldingen  



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 

FORHÅNDSTILMELDING 
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 fordelt på antal børn og antal 
voksne. Derudover en ekstra tilmelding for jeres eventuelle venskabsgruppe. 
Forhåndstilmeldingen samles af gruppelederen og sendes pr. mail til  
distriktslejr2020@gmail.com  

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 spejdere 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. 
Sammen med første infobrev, sendte vi også information ud omkring lejren på engelsk, som vi 
håber at i har videreformidlet til jeres respektive venskabsgrupper. Hvis i har venskabsgrupper, 
som ønsker at deltage, så skriv en mail til os på distriktslejr2020@gmail.com, så kan vi videre-
give oplysningerne i dette infobrev på engelsk. 

Med løftet tveje 
Lejrledelsen 


