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Kære Spovalgre venner. 

Først et godt nytår til alle. 

Sommerlejren 2020 er godt på vej. Forhåndstilmelding er nået op på 

402 deltagere + stab og hjælpere. Der kommer 4-5 norske grupper, 7 

danske grupper og 6 svenske grupper.  

Tema: 

Teamet bag lejren glæder sig meget til lejren, og vi håber, at det 

bliver endnu en fantastisk spovalgre lejr.  

Derfor vil vi nu give endnu mere information til jer glade håbefulde 

ledere og spejdere. 

Tema for lejren bliver, hvordan vi kan holde lejr sammen i en verden 

der forandres på grund af klimaforandringer. Se mere information på 

side 4.  

For at sikre en minimalistisk lejr, som følge af de ændrede 

klimaforhold I kan læse om på side 3, vil grupperne på lejren blive 

opdelt i 3 underlejre. I hver lejr vil der være grupper fra alle 3 lande. 

Klanspejdere vil også få deres egen underlejr. 

Vi vil på baggrund af forhåndstilmeldinger fordele grupper i de 3 lejre. 

Hvis der er grupper, som skal ligge i samme underlejr. For eksempel 

hvis I deler ledere, vil vi gerne vide det senest 1 marts. Derefter vil vi 

udsende info om hvilke grupper, der er i hver underlejr. Inden lejr 

start vil det være praktisk, at grupperne har talt sammen, og aftalt 

hvem der medbringer hvilket fælles udstyr.    

Vigtige datoer:  

Planen for tilmeldinger er nu følgende: 

1. april tilmelding og betaling af første rate - 50% af deltagerpris. 

1. juni betaling af anden rate. 

Kontonummer til indbetaling forventes tilsendt landekoordinatorer 

medio februar. 
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Vi vil meget gerne bede om kontaktoplysninger på en leder fra hver 

gruppe. Lige nu vil vi bede om navn, email adresse og forventet 

funktion på lejr. Disse skal sendes til spovalgre@gmail.com. Formål 

med disse informationer er, at kunne forbinde de grupper der ligger i 

underlejr sammen. Derfor beder vi om at få disse informationer ca 1. 

marts.  

Fra 1. juni er der mulighed for eftertilmelding, men afbud modtages 

ikke. 

Pris for deltagelse er stadig: 

- 1.500 danske kroner for fuld lejr for danske spejdere.  

- 1.300 danske kr for fuld lejr for svenske og norske spejdere. 

- 750 danske kr for ½ lejr for små danske spejdere.  

 

Tilmeldingsinfo  

Vedrørende tilmelding ønskes følgende for hver deltager i forbindelse 

med tilmelding 1. april. 

● Navn  

● Gren  

● Alder  

● Dreng/Pige 

● T-shirt størrelse  

● Særlige hensyn ifm fødevarer 

● Og for ledere: funktion ifm lejr 

Vedlagte regneark kan bruges til tilmelding til os. 

Øvrige helbredsoplysninger skal medbringes på lejren af den enkelte 

gruppe, men skal ikke deles med lejren. 

 

På lejrledelsens vegne  

De bedste spejderhilsner  

Anna & Palle  
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Spovalgre 2020  

Tema 

Vandstandsstigninger, oversvømmelse, klimaændringer = Overlevelse, spis naturen, 

brug naturen, lav din egen by, start på en frisk, osv. 

I 1872 var Lolland og Falster udsat for den største oversvømmelse i Danmark i nyere tid. 

Den 12-14 november steg vandene helt op til 3,3 meter over normal vandstand. Dette 

resulterede i 80 dødsfald alene på Lolland og Falster samt katastrofale ødelæggelser på 

bygninger på øerne.  

Vi har i dag et fantastisk hold af meteorologer, som arbejder dag og nat for at kunne 

forudsige, når sådanne hændelser sker, og hvor kraftige de bliver. Men det ændrer ikke 

på det faktum, at de sker. Rundt om i verden hører vi om flere og flere naturkatastrofer, 

og de er også kommet til Danmark. Digerne, der beskytter landområderne, er blevet 

genopbygget, men de er ikke store nok, hvis historien gentager sig. Rapporter fra DMI 

viser, at det er netop dette, der er ved at ske, men denne gang trækker vandet sig ikke 

tilbage. Der er ikke nogen dato for hvornår det sker, og det kommer heller ikke til at gå 

så stærkt som sidst, men det vil være permanent. Dette betyder, at hele øen vi befinder 

os på, vil forsvinde i havet, lad os bare kalde det for det ”Ny Atlantis”. Når vi nu ved 

dette, kan vi også nå at handle og forberede os. Vi kan næppe gro gæller og 

transformere os til havfruer og havmænd. Vi kan bygge en stor tømmerflåde-by og leve 

på havet, men vi vil få et stort problem med at skaffe mad, brændsel og meget andet. Vi 

har brug for nyt land at leve på, derfor må vi sejle ud i verden, og lede efter nyt land vi 

kan bo på. Selve sejlturen bliver blot et spørgsmål om at samle nok proviant og sejle 

afsted mod Nord, Syd, Øst eller Vest. Men når vi kommer frem, står vi helt alene og skal 

opbygge et samfund fra bunden, sikre mad og drikke og lave vores egne redskaber, huse 

osv.  

Vi skal derfor lære os selv de forskellige kundskaber og færdigheder, der kræves for at 

overleve et nyt sted væk fra civilisationen og uden alle dens bekvemmeligheder. Men 

hey tænker du… vi er spejdere, vi kan sagtens overleve i naturen, ja ja med alt vores 

udstyr, men hvad hvis vi mister det, eller når det på et tidspunkt går i stykker eller bliver 

slidt helt ned? Hvem skal lave en ny økse uden jern og en smedje? Hvem har styr på at 

konservere kødet fra de dyr vi jager, så vi har mad, vi kan gemme i længere tider uden 

en fryser at putte det i? Det er alle sådanne færdigheder, vi skal lære nu, mens vi har tid, 

og de rette personer omkring os til at lære os det. Vi skal også kende alle spiselige 

planter i skoven, på stranden og i engen, samtidig med alle nyttige træer og buske. 

Hvilket træ er godt til at lave en bue af? Hvilket træ’s bark er godt til at lave reb af? God 

flettepil til kurve og fiskeruser. Lægeplanter til hvis vi bliver syge eller kommer til skade. 

Der er så meget nyttig viden at tilegne sig og så lidt tid, så vi må skynde os, så vi kan 

være så godt forberedt som muligt.    


