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Afrejsedagen - 
Lørdag den 26. juni 

19.00 - Mødes vi ved hytten. Her stiller i jeres oppakning ved jeres patruljebord. 

19.25 - Siger vi farvel til jeres forældre. 

19.30 - Samles vi ved flagstangen. Hver patrulje får tilknyttet en voksenleder der 

fortæller hvad vi skal. 

22.00 - Afgang fra hytten. 

23.00 - Ankommer vi til Køge Havn hvor vi spiser den medbragte natmad. 

00.30 - Afgår færgen. Når vi er kommet ombord finder vi et sted hvor vi kan være 

alle sammen. Vi børster tænder og lægger os til at sove, så vi kan være friske til 

en lang dag i morgen. 

 

Husk nu at det er sejt at kunne pakke sine ting selv…  
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Lejr-etablering - 
Søndag den 27. juni 

05.30 - Står vi op. Alle får en lille bolle og pakker sine ting sammen. 

06.00 - Ankomst til Rønne Havn. Her cykler vi fra borde og cykler i samlet flok 

afsted mod Arnager ca. 10km. 

Ca.8.00 - Morgenmad ved den lille by Arnager.  

Ca.11.00 - Ankomst ved Sømarkens lejrplads. Vi skal straks i gang med lejr 

opbygningen. 

12.00 - Frokost 

13.00 - Lejropbygning forsat. 

17.00 - Madlavningsholdet starter op. 

18.00 - Aftensmad og efterfølgende 

opvask og oprydning.  

Efter aftensmaden, er der mulighed for at gå i seng, hygge sig eller gå en tur i 

området. 

20.00 - Go‘natlæsning ved bålet. Herefter skal der børstes tænder og gøres klar 

til natten. 

22.00 - Godnat og ro i lejren.  

Vi skal have et køkkenbord, et spisebord, en huggeplads,  

et brændeskjul, en fedtfælde samt et stort bålsted. 

I jeres lommebog står der hvordan jeres telt skal slås op og om 

hvordan man bygger en lejrplads.  



5 
 

Slap a  dag - 
Mandag den 28. juni 

Vi sover længe...Husk at være stille hvis du står op før dine kammerater. 

9.00 - Flaghejsning og brunch. 

Vi hygger om formiddagen og gør evt. lejrprojekter færdige. 

Bader på den lokale strand hvis vi har lyst. 

 

13.00 - frokost. 

Om eftermiddagen ser vi området og cykler evt. til Dueodde, der ligger 7km væk. 

Her er den fineste sandstrand og et fyr hvor man i godt vejr kan se det sydlige 

Bornholm. 

18.00 – Aftensmad og efterfølgende opvask og oprydning. Laves patruljevis. 

20.00 - Lejrbål og go´natlæsning. 

21.00 - Tid til at børste tænder og at finde sin sovepose. 

22.00 - Godnat og ro i lejren.  
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Afsted pa  Cykelheik -  
Tirsdag den 29. juni 

6.30 - Go’morgen 

7.00 - Morgenmad 

8.00 - Teltene ordnes, cykeltasker pakkes til heik. 

9.00 - Vi drager ud i det blå i patruljer, og finder spændende steder at se. 
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Hvad er en cykelheik? 

Mandag til tirsdag (eller onsdag) tager vi på cykelheik. Det vil sige at vi deler os 

op i patruljer. I patruljerne snakker I om hvad I gerne vil se og opleve og aftaler 

så hvor patruljen vil cykle hen. 

Til turen får hver patrulje udleveret kr. 150,- per mand. 

Disse penge skal dække alle de udgifter I vil have under turen. Det vil sige mad, 

overnatning og indgangsbilletter. 

Hver patrulje får mindst en leder med på turen. Men vi er kun med som 

opbakning og til at spørge til råds. Det er jeres tur og jer der bestemmer. 

I skal naturligvis tage hensyn til hinanden og gennemføre turen med gode 

oplevelser. Det er ikke en god tur for nogen, hvis ikke alle har noget at skulle 

havde sagt. 

•Aftal fra start hvor I gerne vil hen. Men I kan selvfølgelig blive enige om at 

ændre det løbende, afhængigt af vejr, kræfter og hvad i får lyst til. 

•Hvornår og hvad I skal havde at spise. 

•Hvad I skal havde med af udstyr til overnatning og madlavning. 

Vi ønsker jer en rigtig dejlig tur og glæder os til nogle 

fantastiske oplevelser! 
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Cykelheik slutter, eller…  
Onsdag den 30. juni 

Patruljerne kører videre efter deres egen plan. 

Det er patruljerne selv der bestemmer hvor vi kører hen. 

Lederne er kun med til at svare på spørgsmål sikre at ingen kommer til skade. 

Patruljerne kan vælge at køre tilbage til lejren og afslutte cykelheiken. 

18.00 – Laves der patruljevis aftensmad for de patruljer der er i lejren, med 

efterfølgende opvask og oprydning. 

20.00 - Lejrbål og go´natlæsning. 

21.00 - Tid til at børste tænder og at finde sin sovepose. 

22.00 - Godnat og ro i lejren. 

  



9 
 

Eller cykelheik – lidt endnu…  
Onsdag den 30. juni 

Patruljerne kører videre efter deres plan. 

Det er patruljerne selv der bestemmer hvor vi kører hen. 

Lederne er kun med til at svare på spørgsmål sikre at ingen kommer til skade. 

Patruljer der er helt vilde med at være på cykelheik skal finde en overnatning 

igen onsdag aften. Her skal de dog være opmærksomme på at de skal kunne nå 

at være ved Joboland næste dag senest kl. 11.00  

Altså bør man ikke overnatte længere væk fra Svaneke end Gudhjem. 
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Info om Bornholm 

Bornholm er en ø liggende i den østligste ende af Danmark. Øen har i dag et 

befolkningstal på 41.800 ( i Roskilde bor der ca. 48.000 ) 

 

Alle større byer på Bornholm ligger langs kysten og har egen havn. Dog med 

udtagelse at Aakirkeby der dog har en havn ved Boderne. 

Efter sigende skulle øen være meget anderledens end resten af Danmark med 

klipper og altid solskin !! 

Bornholm har sit eget uofficielle flag. Det 

bruges blandt andet af de Bornholmske 

styrker, når de er på øvelse i Danmark eller 

udsendt. Desuden bruger tyskerne det tit 

som gæsteflag på deres både. 
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Bornholm har over 230 km skiltede cykelruter. Gennem skov, langs kyster, på 

små landeveje og for det meste langt fra anden trafik, snor de sig på kryds og 

tværs over hele Bornholm.  

Borholm har engang haft sin egen jernbane. Den blev dog i 1968 nedlagt og 

siden hen omlagt til cykelstiger. De Bornholmske Jernbaner havde en samlet 

længde på 91,4 km 
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Eventyrøen Bornholm 

Hvis du en nat på Bornholm møder nogle små folk på størrelse med 8-10-årige 

børn iført vadmelstøj og rød hue, så står du i hvert fald over for de 

underjordiske!  

Du træffer dem lettest omkring gravhøje, hvor de bor - og her er de måske i færd 

med at bage, vaske tøj, danse eller feste... 

De under jordiske passer sig selv, men beder til tider om hjælp. De gengælder de 

gerrige og driller de dumme, skræmmer pralerne og belønner de 

hjælpsomme…Dem kommer I til at høre mere om under historier ved bålet.  

Bornholm har også en nationaltrold, Krølle 

Bølle, der er en charmerende lille størrelse. 

Krølle Bølle har fået sit navn, fordi han har 

én krølle på hovedet og én krølle på halen - 

og så er han en rigtig bølle! Desuden har 

han selvfølgelig to horn i panden ligesom 

andre småtrolde, du kan møde på 

Bornholm. 

Krølle Bølle skulle efter sigende være født 

på det 76 m høje Langebjerg i Sandvig og bor der naturligvis stadig sammen med 

sin familie. Hver nat kl. 24.00 åbner Langebjerg sig, og det vrimler med trolde. 

Krølle Bølle oplever mange spændende ting om natten, når han kommer rundt 

på tur på Eventyrøen Bornholm.  

Krølle Bølles familie består af 4 frække trolde – Krølle Bølle selv, hans far 

Bobbarækus, hans mor Bobbasina samt hans søster Krølle Borra. Og skulle du 

have lyst til at møde Krølle Bølle og hans familie, skal du bare tage til Langebjerg 

på Nordbornholm en sen nattetime...  
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JOBOLAND -  
Torsdag den 1. juli 

7.00 – Go’morgen for dem i lejren. 

8.00 - Flaghejsning og morgenmad 

9.00 - Vi skal pakke turrygsækken og cykle til Joboland. 

Husk Badetøj og håndklæde! 

Ca. 11.00 - Ankomst til Joboland 

12.00 - Frokost ved hoppe puderne. 

13.00 - Vi mødes ved vandlandet og går 

samlet ind. 

15.00 - Vi mødes ved det aftalte sted 

uden for vandlandet 

16.00 - Afgang fra Joboland. 

Ca. 18.00 - Hjemme i lejren igen. 

18.30 – Aftensmad og efterfølgende opvask og oprydning. 

20.00 - Lejrbål og go’nat historie.. 

21.00 - Tid til at børste tænder og finde sin sovepose. 

22.00 - Godnat og ro i lejren. 
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Bytur -  
Fredag den 2. juli 

7.00 - Go’morgen 

8.00 - Flaghejsning og morgenmad 

9.00 - Vi tager på tur til Svaneke og besøger byens spændende steder. 

12.00 - Finder vi et sted for at spise vores frokost. 

Ca. 13.00 - Vender vi snuden hjemad. 

Eftermiddag i Lejren: 

Vi skal til at pakke sammen og få taget det ned, som vi ikke behøver at bruge 

mere. 

18.00 - Aftensmad og efterfølgende opvask og oprydning. Laves patruljevis 

20.00 - Lejrbål og go’nathistorie 

21.00 - Tid til at børste tænder og finde soveposen. 

22.00 - Godnat og ro i lejren 

  



17 
 

Hjemrejsedagen -  
Lørdag den 3. juli 

07.00 - Står vi op. 

7.30 - Er der morgenmad. Når vi har spist, skal der børstes tænder mm. 

8.30 - Skal teltene pakkes sammen og lejren pakkes ned. 

10.00 - Er der afgang fra Sømarkens lejrplads og vi sætter kurs mod Rønne. 

På vejen finder vi nok et sted og holde frokostpause. Ellers finder vi et godt sted 

inde i Rønne. 

12.00 – sådan ca. ankommer vi til Rønne så er der ellers fri mulighed for at kigge 

rundt i byen og få brugt de sidste lommepenge.  

Hvis der altså er nogen tilbage       

17.00 - Færgen afgår fra Rønne Havn. 

 

18.00 - Spiser vi aftensmad ved det anførte samlingssted. 

22.30 - Ankomst til Køge. Her går vi sammen fra borde og kører i samlet flok til 

vores spejderhytte i Bjæverskov hvor vi overnatter i bålhytten. 
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Afslutning.  
Søndag den 4. juli 

Vi sover længe...Husk at være stille hvis du står op før dine kammerater. 

9.00 - Flaghejsning og brunch. 

9.45 – Den sidste oprydning af det grej vi har haft med på lejren. 

11.00 – sådan ca. skulle vi gerne være færdige med alt oprydning og læggen på 

plads. Så samles vi alle om flagstangen og siger tak for en rigtig dejlig tur og 

synger farvel. 

Herefter kan jeres forældre komme og hente jer og jeres bagage ved 

spejderhytten. Er vi ikke helt færdige må forældrene lige vente med en 

kop kaffe       

Fortsat god sommerferie 
 

 

 

  

Dette billede efter Ukendt 

https://laregaderaverde.blogspot.com/2013/04/al-rico-sol.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Praktisk info – mest til forældrene 

Da det er en cykeltur vi skal på er det naturligvis nødvendigt at spejderen har en 

fornuftig cykel at køre på under turen, og at denne er vedligeholdt. 

Vi vil i den forbindelse prøve at få lavet en speciel aftale på service af spejdernes 

cykler hos Stuff4bikes i centeret. 

 

Vi ved endnu ikke om vi kan opnå nogen speciel rabat, men det er vigtigt at 

spejdernes cykler er ordentligt serviceret inden vi skal afsted. 

 

Både under turen frem og tilbage, samt når vi skal på cykelheik med en/to 

overnatninger skal spejderne selv køre med deres oppakning inkl. kogegrej mv. 

Så det anbefales kraftigt at have cykeltasker på cyklen.  

Prøv evt. at høre om nogen I kender kan låne jer et sæt.  

Når vi mødes lørdag den 26. juni kl. 19.00 i spejderhytten er det her der siges 

farvel til forældrene.  

Cyklerne medbringes med tomme cykeltasker. Bagagen skal være pakket i alm. 

taske/rygsæk evt. med liggeunderlag og sovepose ved siden af.  

I hytten tjekker vi op på cykelgrejet og pakker cykeltaskerne, KUN med den 

bagage vi har brug for på turen til lejrpladsen. Den øvrige bagage bliver pakket i 

”følgebilen” og køres til lejrpladsen. 

Vi skal rejse hele natten, så husk en dejlig stor madpakke til natmad, samt en 

fyldt drikke dunk. (og lidt slik…vi skal jo på sommerferie). 
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Pris og betaling – mest til forældrene 

Den samlede pris for turen er kr. 1500,- og er inkl. rejse, oplevelser og mad. 

Tilmeldingen sker på hjemmesiden før den 1. april.  

Kan man ikke deltage, må der gerne meldes afbud samme sted. 

Man kan enten betale kr. 500,- ved tilmeldingen og derefter 2 rater af kr. 500,-  

( 1.maj og 1.juni), eller det er muligt at betale det fulde beløb ved tilmeldingen. 

Vi anbefaler desuden at spejderne får lidt lommepenge med til guf og souvenir. 

For at spejderne ikke selv skal have ansvar for/holde styr på et ”større” beløb i 

kontanter, vil det være muligt at indbetale op til 350,- i lommepenge til vores 

lejrbank inden turen.  Hver dag på sommerlejren vil lejrbanken være åben, så 

spejderne kan hæve det indbetalte som kr. 50 af gangen. 

Vi glæder os til en fantastisk tur fuld af oplevelser og sorte tæer. Så se og få 

meldt jer til via vores hjemmeside.  

 

Vi glæder os til en rigtig dejlig sommerlejr. 

Mange hilsner fra Johnny, Lise, Rasmus og Keld. 


