
         
Distriktslejr 2015 (14.-17. maj)

Lejrprogram

Torsdag

I forvejen Opdel lejrpladser Keld (& Jesper)

9.00-12.00 Ankomst. En i refleksvest dirigerer trafikken/modtage.
Informationstelt på pladsen

?

9.00-12.00 Flagstangsrejsningsansvarlige: Husk flag. Heidi og Annett

13.00 Velkomst for alle spejdere v. Karl Åge – Annett finder på en 
leg, og spørger Ninna 
Resten af dagen er til lejropbygning. Jesper laver oplæg til 
kriterier for sølvpløkken, som deles ud til hver gruppe plus 
alle patruljer (uddeles til en gruppe og en særlig patrulje).

Karl Åge, Annett

Jesper

16.30-19.00 Madlavning Grupperne

19.30 Ledermøde Udvalget

20.00 Flagnedtagning (ingen samling) Heidi & Annett

20.30 Fælles lejrbål. Lejrbålsansvarlig findes til ledermøde d. 19/3. Ejstrupholm

? Natløb for de store (trop og senior). Konceptet fra sidste års 
gruppetur i Thyregod. Herefter opfordres de store til at gå i 
hyggeteltet.

Heidi & Annett

23.00 Ro i lejren

Fredag

7.00 Vækning. Heidi kender en der kan indspille det, så vi evt. 
spille det på det store anlæg. Ellers uddelegerer vi.

Heidi

9.00 Flaghejsning – en gruppe står for den, og sørger også for at 
få flaget ned om aftenen.

Vildbjerg

9.15 Store lege- og spilledag. Der skal findes en koordinator – 
Heidi koordinerer aktiviteterne. Grupperne skal være ret 
konkrete, og der skal være ”arbejde” til spejderne.
Kriterier: Man skal røre sig, man skal kunne være mange om 
det og gerne være blandet fra de forskellige grupper. 
Eksempler – freezer, settlers, matador, ulve stratego, 
bordfodbold, kroket, vandrutchebane  m.m. idéer fra 
grupperne. Lederne i grupperne står for de forskellige 

Heidi 
koordinerer
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aktiviteter, og annoncerer efter hjæpere på lejren – f.eks. 
tropsspejdere fra forskellige grupper.

9.15 De små er på aktivitet. Kunne være en naturaktivitet og 
vandaktivitet. F.eks. vandkikkert, små både, fange smådyr 
med net osv.  Hvem vil tage sig af det?

Ikast

12.00 Frokost i grupperne Grupperne

13.00-14.00 Muleposen har åbent -

14.00-16.30 Spilleeftermiddag hvor de stores bygværker tages i brug og 
de store spil sættes i gang. 

Lejrstaben

16.30-19.00 Aftensmad i grupperne Grupperne

19.00-20.00 Muleposen har åbent. Bævere og ulve kan komme fra 
kl.18.30 – 19.00

-

?? Bævere og ulve tager på aftenløb – hvem vil stå for 
aftenløbet?

Tjørring

?? Friaften for grupperne – lejrbål, pandekager eller lign. Grupperne

Lørdag

7.00 Morgenvækning ?

9.00 Flaghejsning (gruppe til at stå for det). Pløkken udleveres ved 
flaget.

Engesvang

9.15 Gudstjeneste Hanne Simonsen

10.00 Bævere og ulve pakker ned Grupperne

10.00 Valgfri aktiviteter for de ”store”:
- Smedie 
- O-løb
- GPS
- Kano/kajak

Aktiviteterne uddelegeres til grupperne. Spejderne vælger 
individuelt.

Thyregod 
koordinerer

12.00 Frokost i grupperne Grupperne

13.00-14.00 Muleposen har åbent -

14.00 Valgfri aktiviteter for de ”store”:
- Smedie 

Thyregod 
koordinerer
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- O-løb
- GPS
- Kano/kajak

Aktiviteterne uddelegeres til grupperne. Spejderne vælger 
individuelt.

16.30-19.00 Aftensmad i grupperne Grupperne

19.00-20.00 Muleposen har åbent -

20.30 Fælles lejrbål. Herefter er samlet bålhygge og aktiviteter 
sammen med Kr. Himmelfarts lejren for seniorerne.

Ikast

Søndag

7.00 Morgenvækning ?

9.00 Flaghejsning Ejstrupholm

9.15 Nedtagning af lejren Grupperne

12.00 Fælles frokost ?

12.45 Fælles afslutning Karl Åge

13.00 Forældrene henter Grupperne
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