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Sommerlejr 2007
Uge 27 og 28, fra den 4. juli til den 13. juli 2007

Sted 

Aktiviteter

Udrustning

Div. Info

Transport

Pris

Diverse

Forældremøde Tirsdag d 10. april 2007



22

Eventyret starter i Ringsted

Vi starter eventyret fra Ringsted Station den 4. juli kl. 18.45

Klokken 19.31 stiger vi på toget og køre sydover 

Et enkelt skift undervejs og efter en kort pause går det videre med tog



33

Og endeligt fremme
Efter 18½ times tog tur er vi fremme - Men hvor er vi havnet ???



44

Kandersteg International 
Scout Centre



55

Hvor ligger det så ?
I Kandersteg, 1000 km fra tornemark i 1200 m. højde



66

Men hvad er Kandersteg ?
Det er ikke meget andet end en lille flække i de Schweiziske alper 



77

Og hvorfor så der ?
Meget enkelt : Det er Europas største spejdercenter



88

Hvad skal vi så der ?
Mulighederne er mange men lad os nævne nogen af dem



99

Sommer kælkning
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Mælkekasse stabling



1111

Vandreture



1212

Opleve naturen



1313

Internationalt aktiviteter
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Og meget, meget mere
Centeret har over 100 centeraktiviteter som vi kan vælge imellem
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Udrustning

Vi stiller ingen krav om speciel udrustning

– Det eneste i skal ha med er pas og sygesikringsbevis

Men der er visse ting vi kan anbefale

– Et par gode vandrestøvler
– En lille dagrygsæk
– Feltflaske
– Regntøj
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Transport

Vi rejser med Deutschen Bahn fra Ringsted station

Direkte sove vogn fra Ringsted til Basel i Switch 

I Basel er der 1 time til at skifte toget til Kandersteg 

Afgang: Ringsted station Onsdag d. 4 Juli kl. 19.31

Hjemkomst: Ringsted station fredag d. 13 Juli kl. 9.16



1717

Bagage 

Spejderne skal selv medbringe deres bagage i toget

Vi anbefaler en sportstaske til bagage og en lille rygsæk til 

håndbagage og madpakke

Ved ankomst til Kandersteg sørge vi for transport af bagagen

Fælles udrustning som telte og køkkengrej vil blive kørt der 

ned i bil



1818

Pris kun 1.100 kr.

Det er lykkedes os at holde prise nede på kun 1.100 kr. 

Sammen med forhånds tilmeldingen 1 maj betales 500 kr. 

Resterende betaling forfalder den 1 juni

Vi har som sædvanlig hverken bund eller loft på spejdernes 

lommepenge, men vi skønner at et beløb på ca. 500 kr. i Schweiz 

frank vil være rimeligt til lejren
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Diverse

Forsikring 
– Korpset har en rejse forsikring der dækker i udlandet

Kontakt under lejeren
– Der vil blive oplyst et mobil nummer som vi kan kontaktes på

Lommepenge bank
– Hvis nogen skulle ønske det, administrere vi gerne lommepengene

Spørgsmål og svar
– Hvis der skulle komme yderlige spørgsmål efter møde kan i kontakte 

lejerleder Anders Grønne på 55452747 eller anders@spejderweb.dk


