
 

spejdernes program 
       For distrikts weekenden  

       den 7. til 9. oktober 2016 

 

FREDAG: 

Kl. 18 – 20.00 Ankomst for spejdere på centret 

 Pladsfordeling, opsætning af telte,  

 (og spisning af madpakker.) 

Kl. 20.00 Fælles aktivitet for junior og trop (Stratego) 

 Der vil være en lille forfriskning inden sengetid. 

Kl. 22.00 Godnat 

Kl. 22.15 Lederhygge  

 (Dorthe (ulve), Anders (spejdere) + køkken) 

 

 

 

 

 

 

 

 



LØRDAG: 

Kl. 7.30 Vækning (og morgengymnastik) 

 (Der vil være morgenmad for ulvene inden flag) 

Kl. 8.15 Flaghejsning - fælles 

 Morgenmad og opvask 

Kl. 10.00 Formiddags løb - O-løb ved Karlslunde 

Kl. 12.00 Frokost (Køkken) 

Kl. 13.30 Eftermiddags løb - OL ved Svorgerslev 

 Forfriskning til alle 

Kl. 16.00 Udlevering af aftensmad – 3 retter 

 HUSK PATRULJE KASSEN 

Forret:  Suppe (køkkenet koger en fond som udleveres) 

 Øvrige grøntsager udleveres 

Hovedret:  Kylling i karry m/ ris 

Dessert:  frugt (bananer og æbler) 

 OPVASK på egne lejrpladser 

Kl. 20.00 Fælles lejrbål for ulve, junior og trop 

 Roskilde og Tune står for det  

Kl. 21.30 Natmad 

Kl. 22.00 Natløb for de seje (O-løb med refleks bånd) 

 Jyllinge og Roskilde med bringer 

 

 

 

 



SØNDAG: 

Kl. 7.30 Vækning (og morgengymnastik) 

 (Der vil være morgenmad for ulvene inden flag) 

Kl. 8.15 Flaghejsning - fælles 

 Morgenmad og opvask 

Kl. 10.00 Formiddagsløb (PL = Paraolympiske lege) ved Bolund 

Kl. 12.00 Frokost 

Kl. 13.00 Nedbrydning af lejr 

Kl. 14.00 Afslutning på flagpladsen + udlevering af mærker 

 

TAK FOR DENNE GANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIVERSE INFO: 

 

Tilmelding til distriktet V/Anders: 

Alle grupper / enheder skal senest torsdag den 29. sep.  

Melde ind med endeligt deltager antal ledere + spejdere i hver enhed, 

så jeg kan pusle en lejrplads fordeling 

Navn på patruljer + antallet af spejdere og ledere til spisning 

(dette er af hensyn til mad udlevering lørdag) 

 

Morgenmad og frokost: 

Der vil blive lavet en fordelings nøgle, til at dække lederbemandingen 

ind, ved vores fælles mad foran center bygningen. 

(Sedlen hænges op ved døren til bryggers.) 

 

O – løb: 

Flere grupper har budt ind på skærme. De grupper bedes også give 

besked om antallet sammen med tilmeldingen den 29. sep. 

 

Sangbøger: 

Alle grupper medbringer sangbøger til egne spejdere. 

 

Rengøring: 

Roskilde stiller med forældre til at tage toilet bygningen. 

Ulvene tager selv hytten indenfor. 

Alle grupper står selv for pladsen, og den skal godkendes  

af Anders inden man forlader lejrpladsen. 


