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Opstartsmøde for Frederikshavn Kommunes kvarter på 

Spejdernes Lejr 2017 

d. 9. juni 2016 kl. 19 – 21.30 i Maskinhallen  

(Skolegade 8, 9900 Frederikshavn) 

Der er nu kun godt et år til, at vi skal afsted på Spejdernes Lejr 2017. Mange ting er endnu uklart om lejrens 
program og nærmere indhold, men mange ting er allerede nu meldt ud. Vi ved f.eks. at: 

- Lejren finder sted fra den 22.-30. juli 2017 i Sønderborg 

- Frederikshavn Kommunes deltagere skal bo i underlejren ”Møllen” 

- Alle deltagere fra Frederikshavn Kommune skal bo i samme ”kvarter” 

Desuden er det meldt ud, at hvert kvarter skal vælge en koordinator, som vil blive lejr-organisationens 

bindeled til det enkelte kvarter. 

Vi skal derfor sammen have valgt en kvarters-koordinator. Desuden skal vi have besluttet, om vi skal 

nedsætte en kvarters-styregruppe samt have drøftet, hvordan vi gerne vil have samarbejdet i kvarteret til 

at fungere. 

Vi er så heldige, at underlejrchefen for ”Møllen” er helt lokal. Det er nemlig Martin Sørensen fra KFUM-

spejderne i Gærum. 

Martin kommer på opstartsmødet og fortæller lidt om, hvor langt man er kommet i lejr-organisation, og 

han kan måske løfte lidt mere af sløret for, hvad det er for en lejr, vi kan glæde os til. 

Overordnet program for mødet: 

- Velkommen 

- Martin Sørensen fortæller om lejren og der bliver mulighed for at stille spørgsmål 

- Workshops om, hvordan vi gerne vil have samarbejdet i Frederikshavn Kommunes kvarter til at 

fungere 

- Valg af kvarterskoordinator og evt. styregruppe 

Alle ledere, patruljeledere og andre interesserede hos de uniformerede korps i Frederikshavn Kommune er 
velkomne. Husk, at selv om lejren arrangeres af de 5 danske spejderkorps, er andre spejdere og FDF’er 
velkomne til at deltage. Derfor henvender dette møde sig til alle. 

Af hensyn til forplejningen vil vi gerne have en tilmelding senest den 5. juni 2016 til 
tinnestougaard@gmail.com. 

Vi glæder os til at se rigtigt mange. 

DUKS 


