
 

…går i år til den dejlige Sejerøbugt ved Højby i Nordvestsjælland. 

 

Der har tidligere været tale om, at vi skulle tage på vandretur til Norge her til sommer. Det skal vi ikke 

alligevel. Forklaring kort: For år tilbage blev der hvert 5. år arrangeret en venskabslejr for vores 

venskabsbyer i Sverige, Norge og Finland. Det var lejre med stor succes hvor vi altid var omkring 600 

spejdere samlet. Dette års lejr til Norge er ikke en venskabslejr for vores venskabsbyer, som vi havde troet, 

men en lejr for alle spejdere  Norge. Så selvom der faktisk var en okay tilbagemelding fra jer spejdere og det 

stadig er en spændende lejr, har vi valgt at holde vores egen sommerlejr, hvor også vores minispejdere kan 

deltage. Vi håber at vi selv indenfor en årrække kan tage på en virkelig fed udlandslejr. 

Heldigvis er vi top eksperter i selv at arrangere sommerlejre. Som sagt skal vi til Højby, nærmere bestemt 

ved en hytte der hedder Ejnersbo. Vi skal selvfølgelig sove i telt og lave alt vores mad over bål, ligesom vi 

plejer. Derudover kommer lejren til at indeholde masser af natur, skov og strand og derudover arbejder vi 

på at kunne komme en tur i Sommerland Sjælland. 

Turen er i uge 27 (lørdag d. 27/6 – fredag d. 3/7) 

Vi tager afsted fra vores egen hytte (hvis der er nok forældre der melder sig til at køre) lørdag kl. 10.00 og 

er tilbage samme sted fredag kl. 17.00 (køre-forældre vi vil gerne hentes kl 16.00). 

Adressen er: 

Hytten Ejnersbo 

Ellinge Skovvej 51 

4573 Højby Sj. 

Prisen: 1000 kr 

Tilmelding og betaling sker via vores hjemmeside:  1avedore.dk. Husk at markere, hvis i kan køre én af vejene. 

Vi vil være meget glade for hvis der er nogle forældre, der har tid og lyst til at køre os frem og tilbage. Da 

det er med til at holde vores udgifter nede, samt sparre os en pokkers masse tid, som vi ellers meget gerne 

vil bruge på spejderi. Alternativt skal vi med det offentlige, hvilket tager ca. 3 timer.  

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer på årets sommerlejr 

Mange spejderhilsner  

Lederne i 1. Avedøre 


