Kære junior, trop og klanspejdere i Sortebrødrene og Ræven Gruppe Skibby
Tag med på Sommerlejr på solskinsøen Bornholm den 27. juni - 3. juli 2020
Vi skal til Bornholm sammen - alle de store spejdere fra Sortebrødrene og Ræven Gruppe Skibby.
På Bornholm kommer vi til at gå lave aktiviteter knyttet til øens specifikke natur, kultur og historie - dvs. at vi
skal bevæge os rundt på klipper, i rundkirker, dybe skove, høje tårne og til vands.
Vi kommer til at bevæge os rundt på øen i en kombination af vandring og med bus. - Ikke alle steder kan vi
komme lige til døren med en bus, så vi skal regne med at skulle gå - max 10-12 km om dagen. Oppakningen
bliver så vidt muligt kørt i bil rundt på øen - undtagen for trop og klan, når de er på hike.
Overnatning bliver på primitive lejrpladser i shelter eller under oversejl - formentlig et par overnatninger på
nordøen i nærheden af Hammershus, Opalsøen, Jons Kapel og Vang Granitbrud, et par overnatninger syd
på øen i nærheden af NaturBornholm, Almindingen og Due Odde, og et par overnatninger syd for Rønne i
nærheden af Nylars Rundkirke, Rytterknægten, bus og færge. Vi giver endelig besked om
overnatningssteder efter tilmeldingsfristen, når vi ved, hvor mange vi er i de forskellige aldersgrupper, så vi
får tilrettelagt programmet, så alle får mest muligt ud af det.
Juniorerne vil hele tiden være i følge med voksne ledere.
Trop og klan vil som sædvanlig være på hike selv på udvalgte tidspunkter, men ved alle aktiviteter omfattet
af korpsets sikkerhedsbestemmelser, vil der være voksne ledere tilstede.
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Uniformsskjorte og tørklæde - det har vi på (lad evt. spejderbæltet blive hjemme, da du jo skal kunne
gå med rygsæk med hoftebælte)
I uniformslommerne: Spejdersangbog, kompas, lille blok og blyant/kuglepen
Rygsæk med godt hoftebælte (du skal kunne bære al din bagage selv). Vejledning vedr. oppakning:
Juniorer max 8 kg inkl. rygsæk. Trop og klan max 10 kg inkl. rygsæk. Trop og klan skal have plads i
rygsækkene til at bære fællesgrej og mad, når I er på på hike.
Sovepose (hvis du ikke selv kan stoppe den i etuiet, så køb en større kompressionspose i
Spejdersport el.lign. forhandler - du skal kunne pakke selv)
Liggeunderlag - fx et billigt skum- eller alu-underlag til omkring 40 kr fra Harald Nyborg (ikke et stort
selvoppusteligt, du ikke selv kan rulle sammen, og som er for stort til at spænde på rygsækken)
Skiftetøj - et par lange bukser, et par shorts, t-shirts, en lun trøje, regntøj og gode vandrestrømper
(dvs. uden generende syninger ved tæerne)
Sko eller vandrestøvler, der er gået til, samt sandaler, der sidder godt fast på fødderne og kan tåle at
blive våde
Badetøj
Lille hurtigttørrende håndklæde
Toiletsager: tandbørste, tandpasta (vi medbringer fælles shampoo, solcreme, myggecreme og
førstehjælpsgrej inkl. vabelplastre)
Nyklippede tånegle - så du ikke så nemt får vabler/sår, når vi går
Nyklippede fingernegle - af hensyn til hygiejnen
Dolk, mug, dyb tallerken, bestik - husk navn på det hele
Lommepenge: max 150 kr. til souvenirs - kan afleveres kontant "i banken" hos en leder (slik, is
o.lign. køber vi fælles for deltagerbetalingen)
Sundhedskort - opbevares af en leder

Ved tilmelding til sommerlejren ligger implicit, at dine forældre giver tilladelse til badning,
vandaktiviteter, klatreaktiviteter m.v. Alle aktiviteter vil være inden for rammerne af Det Danske
Spejderkorps instrukser og vejledninger - se under "Sikkerhed på tur" på www.dds.dk
Endelig information om rejsetider udsendes omkring 1. maj 2020; men vi ved allerede nu, at vi tager afsted
lørdag morgen den 27. juni og kommer hjem fredag eftermiddag den 3. juli.
Pris: 975 kroner - tilmelding via www.sortebroedrene.dk (også for Ræven Gruppe Skibby)
Betalingsfrist: 1. juni 2020
Spejderhilsen junior- og tropledere i Sortebrødrene og Ræven Gruppe Skibby
Evt. spørgsmål til Nana/Sortebrødrene: 53582737 eller Brian/Ræven Gruppe Skibby: 24621240

