Genforeningslejr lejr
Hvad er Genforeningen?
Vidste du, at den danske grænse til Tyskland lige så godt kunne
have ligget ved Kongeåen lige syd for Kolding? Sådan havde
Danmarkskortet måske set ud, hvis ikke dansksindede borgere i
den nordlige del af Slesvig i 1920 havde stemt for, at området
skulle være en del af Danmark. Folkeafstemningen betød, at
Sønderjylland for nu snart 100 år siden blev genforenet med
Danmark.
Syd for den nuværende grænse ved Kruså stemte borgerne også,
om området skulle være dansk eller tysk. Her valgte borgerne, at
området skulle forblive en del af Tyskland.
Fra anspændt til fredeligt naboskab
Folkeafstemningen i den dansk-tyske grænseegn var en blandt
flere i Europa efter afslutningen på første verdenskrig i 1918.
Forud for de historiske begivenheder lå en kompliceret og
konfliktfyldt optakt med meget på spil. Både på nationalt niveau
og for de mennesker, der levede i det slesvigske område, der nu
blev delt mellem Danmark og Tyskland.
Også i årene efter Genforeningen var der fortsat nogle
spændinger og konflikter frem mod nutiden, hvor de to
befolkninger og mindretal på begge sider af grænsen lever i
fredelig sameksistens.
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Ankomst
Spejderlejren starter lørdag d. 4. juli, hvor det er muligt at
ankomme hele dagen, i den endelige tilmelding kan i angive et
ankomst tidspunkt
Første måltid ved os er lørdag aftensmad, så husk madpakken
hvis i kommer tidligt.
Det er muligt at komme forbi før for at klargøre telte og udstyr.
Kommer i med tog og ønsker bagage afhentning, så husk at
angive det i tilmeldingen.

Økonomi
Ved en fuld lejr til 805 kr. udgør pladsleje 315 kr. (45 kr. om
dagen)
Når tilmelding er afsluttet, vil der blive opkrævet et depositum
(I starten af Maj). Når lejren nærmer sig sin slutning bliver en
opgørelse/faktura fremsendt.

Mad/proviant
På spejderlejren kører vi med 2 forskellige modeller
•

•

Vores bæredygtige madordning, her får I udleveret præcise
afmålinger efter lejrens kogebog. Dette koster 85 kr. pr.
dag pr. spejder, og inkludere dagens 3 måltider,
morgenmad, frokost, aftensmad og frisk frugt hver dag.
Det er stadig muligt at bestille ekstra proviant fra vores
madbestillingsseddel, skulle i få lyst til at bage en kage
eller lign.
Den anden model er hvor I selv sørger for maden, enten
ved at bestille fra vores madbestillingsseddel, eller købe
selv, indkøbs muligheder ligger mindre end 3 km væk.

Madbestillingsseddel kan findes på vores hjemmeside
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Aktivitets valg
I har sikkert allerede nu læst vores aktivitetskatalog og gjort Jer
nogle tanker om hvad I kunne tænke Jer at lave.
På første ledermøde lørdag aften, vil vi sammen med Jer
planlægge ugen, så hver gruppe får en ugeplan med tilbage.
Dog vil vi gerne inden lejren vide hvilke dage Jeres spejdere evt.
er afsted på Heik eller på andre ture ud af lejren, dette kan
angives ved den endelige tilmelding under ”evt. besked”

Lederhygge
Hver aften, vil vi (borgerne) gerne invitere Jer ledere op til vores
hus til lidt hyggeligt samvær.

Genforeningsdagen onsdag d. 8. juli
Om onsdagen vil vi fejre genforeningen med prompt og pragt, og
den vil derfor være lidt anderledes end de andre dage, på
genforeningsløbet vil I skulle lave nogle ting som skal bruges om
eftermiddagen og i vil læse en masse nyt.
Programmet lyder:
Kl. 07:00 – 07:30 – Madudlevering morgen
Kl. 08:45 – 09:15 – Morgensamling og flaghejsning
Kl. 09:15 – 12:00 – genforeningsløb
Kl. 11:30 – 12:00 – Madudlevering frokost
Kl. 12:00 – 14:00 – Frokost og klargøring af kager
Kl. 14:00 – Kong Christian på den hvide hest besøger os, bagefter
sønderjysk kaffebord, kl. 18:00 er der fællesspisen
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Dagsprogram
En alm. dag på centeret:
Kl. 07:00 – 07:30 – Madudlevering morgen
Kl. 08:45 – 09:00 – Morgensamling og flaghejsning
Kl. 09:00 – 12:00 – Aktiviteter formiddag
Kl. 11:30 – 12:00 – Madudlevering frokost
Kl. 14:00 – 17:00 – Aktiviteter eftermiddag
Kl. 17:00 – 17:30 – Madudlevering aften
Kl. 19:00 – 20:00 – Kiosken har åben
Kl. 19:30 – Ledermøde

Lejrbål
Til åbnings- og afslutningslejrbålet håber vi at nogle af Jer
grupper har lyst til at komme med nogle indslag

