
Kære spejdere og forældre,

I dette brev finder I de sidste informationer om vores sommerlejr. Vi håber, at 
I allerede har læst infobrev 1 grundigt – ellers finde det på hjemmesiden. 

Vi glæder os til at skulle afsted med jer!
Sommerhilsner

Spejderlederne :-)

Transport

Tropsspejderne skal selv transportere sig til og fra Hedeland. I får særskilt besked fra Odin 

med præcise informationer, men I skal regne med at mødes et sted på Frederiksberg 

lørdag den 23. juli klokken 8.00. I får også besked fra Odin med tidspunkt for estimeret 

hjemkomst.

Juniorerne (fuld lejr) skal mødes ved Grøndal Multicenter lørdag den 23. juli klokken 9.30. 

Herfra skal vi med bussen til Hedeland klokken 10.00. Busturen tager ca. 30 minutter og vi 

skal gå ca. 1,5 km fra holdepladsen til vores lejrplads.

Minierne (og juniorerne på halv lejr) skal møde ved Grøndal Multicenter onsdag d. 27. juli 
klokken 8.30. Herfra skal vi med bussen til Hedeland klokken 9.00. Busturen tager ca. 30 

minutter og vi skal gå ca. 1,5 km fra holdepladsen til vores lejrplads.

Vi kommer hjem til Grøndal Multicenter søndag den 31. juli ca. klokken 13.25. Alle spejdere 

skal blive og synge af inden de siger farvel og tager hjem. Der kan være forsinkelser på 

vejen hjem, da det er en stor logistisk opgave af få 35.000 mennesker godt afsted fra 

Hedeland. Vi giver besked, hvis forsinkelserne er store.

Det er vigtigt, at I kommer til tiden, selvom bussen først kører en halv time senere. Vi skal 

nemlig nå mange ting inden afgang. Vi skal krydse jer af, få bagage i bussen, finde 

pladser, modtage de sidste informationer fra forældre osv. Der er flere andre, der skal 

afsted fra Grøndal Multicenter og vi vil hellere have god tid end en stresset afgang. 

Vi kan ikke garantere en bestemt placering i bussen (f.eks. Foran), da skal følges med 

mange andre grupper. Det er derfor vigtigt, at I tager højde for køresyge hjemmefra f.eks. 

med køresygearmbånd eller piller. Hvis spejderen har fået køresygepiller, vil vi gerne vide 

det. 



Madpakke

Alle spejdere (også de, der kommer onsdag) skal huske en god og stor madpakke. 

Madpakken skal som minimum være til frokost, men det kan også være rart med lidt til 

formiddagsmad, som man kan spise, når vi kommer frem til lejrpladsen. Alle skal også 

huske en drikkedunk med vand. Der skal ikke spises i bussen, så madpakken kan godt 

komme i toppen af rygsækken.

Pakkeliste

Vedhæftet her finder I også en pakkeliste. Husk at spejderen enten selv skal pakke tasken 

eller som minimum deltage i pakningen, så de ved, hvad de har med og hvor det er 

placeret. Husk også navn på ALT.

Hjemve

Vedhæftet finder I også et brev om hjemve, som kan være rart at læse for forældre –

særligt, hvis jeres barn har oplevet dette før eller skal afsted på en længere tur for første

gang.

Besøg

Som vi skrev i Infobrev 1, er det muligt at besøge os på lejren. Vi ønsker maksimalt 1-2 

besøg pr. Spejder og primært fra forældre. Det er også meget vigtigt for os, at I aftaler 

med jeres spejder, at de overhovedet ønsker besøg. I kan melder jeres besøg ind på dette 

link, så vi får et samlet overblik: https://forms.gle/PYRWvTb6nNkzyXav9. Besøgene skal være 

meldt ind senest 21. juli 2022. Vi kan være nødsaget til at ændre tidspunkterne undervejs, 

da der kan forekomme ændringer i vores program og det er dette, som har vores første 

prioritet. Vores frokost ligger omkring kl. 12-13, så man skal være klar på at skulle sørge for 

frokost til sin spejder, hvis man er sammen med sit barn på dette tidspunkt.

Billeder

Vi vil gerne tage lidt billeder undervejs på turen, når muligheden byder sig. For at vi kan 

gøre dette, skal vi have fototilladelser til dit barn. Disse kan I tjekke i medlemsservice og 

ændre til et ja, hvis det er i orden med jer. De nyeste GDPR-vejledninger siger at vi ikke må 

tage nogen former for billeder af barnet, hvor det kan genkendes, hvis ikke der er 

fototilladelse – heller ikke gruppebilleder. Derfor er det en stor hjælp for os, hvis vi har 

tilladelse til at tage billeder. Billederne vil blive fremvist senere på året og til 

grupperådsmødet. Derudover vil vi lægge enkelte situationsbilleder på vores instagram

Yggdrasilgruppe.

https://forms.gle/PYRWvTb6nNkzyXav9

