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Kære spejdere
Velkommen til Stevninghus Spejdercenter, vi er glade for at se Jer, i denne
folder, vil I finde alt praktisk information.

Borgere / Vikingebyen
Borgerne er de frivillige på Stevninghus Spejdercenter. Det er dem der står
for alle aktiviteter, samt for at vedligeholde vikingebyen Ny-Hedeby.

Ny-Hedeby er bygget op til korpslejren i 1969, byen er en kopi af huse fra
den tyske vikingeby Hedeby, som ligger ved Slesvig lidt syd for grænsen.

Faciliteter
Brænde / rafter
Brænde og rafter vil være at finde tæt på lejrpladserne.
Brænde er skåret op i mindre stykker, som kan flækkes med kiler eller økse.
Brug af motorsav er ikke tilladt. Vi anbefaler at bruge brændebesparende
bålkomfurer, spejdercenteret har bålkomfurer som vi låner ud.
Der må ikke saves eller bores i rafterne.
Bad / toiletter
Rundt omkring på hele området finder man palle toiletterne, som alle er
med lys, lås, og træk og slip, de bliver dagligt rengjort og fyldt op.
Sommerbadet er åben hele ugen, hvor man gratis kan få sig et varmt bad.
Vand
Vandposter findes flere steder rundt på området, og ved toiletterne.
Opvask er ikke tilladt ved vandposterne pga. vandspild og hygiejne.
Søen / badning
Hostrup sø, som er Sønderjyllands største naturlige sø, grænser op til
spejdercenteret. Her er det tilladt under voksent opsyn at bade.

Kiosken
I kiosken er det muligt at købe, slik, chips og andre søde sager, såvel som
T-shirts, mærker og andet spejder merchandise.
Kiosken har åbent hver dag, kl. 19:00 – 20:00.
Kølerum / fryser
Centeret råder over et rum hvor der er mulighed for opbevaring af køl og
frys, denne plads skal deles med alle på området.
Hver gruppe vil få en navngivet hylde til kølevarer, frostvarer ligges en
poser med gruppenavn.
Mad / indkøb / bestilling / udlevering
Til dem som er tilmeldt vores bæredygtige madordning, vil der ved siden af
kølerummet være et madudleverings telt, det har åbnet:
Morgenmad: 07:00 – 07:30
Frokost: 11:30 – 12:00
Aften: 17:00 – 17:30
I kølerummet vil der være bestillingssedler til madindkøb, som skal
afleveres senest kl. 12:00, så vil varerne være klar efterfølgende formiddag.
Det er muligt at købe ind i Brugsen i Kliplev, som ligger under 4 km væk.

Praktiske oplysninger
Ankomst / afrejse
Spejderlejren i kristi himmelfartsferien, er fra onsdag til lørdag.
I kan ankomme hele dagen, når I kommer, skal I henvende Jer i
informationen, hvor vi vil tjekke Jer ind, anvise lejrplads og andet praktisk.
Vi vil også aftale en tid til rundvisning, så I kan lære vores område at kende.
Det er ikke tilladt at have egne køretøjer inde på pladsen, så en evt. trailer
skal skubbes ind, vi har trækvogne til rådighed.
Afrejse på sidste dagen, kan ske frem til kl. 14.
Sidst på ugen aftaler vi et tidspunkt til godkendelse af lejrpladssløjfning.
Flaghejsning / morgensamling
Hver morgen kl. 08:45 er der flaghejsning og morgensamling ved
flagborgen, efter morgensamling går man direkte ud til aktiviteterne.
Parkering
Ved ankomst til spejdercenteret, vil der være skilte som viser hvor man kan
parkere.
Fragt
Hvis I sender jeres lejrudstyr med fragtmand, skal det sendes som FRANKO
til Stevninghus og UFRANKO når det sendes fra Stevninghus. Sender I fragt
til Stevninghus, skal det oplyses til borger@stevninghus.dk

Bagage afhentning
Til de der ankommet med tog til Kliplev, kan vi tilbyde at ens bagage bliver
transporteret de ca. 4 km til spejdercenteret, dette skal oplyses ved den
endelig tilmelding.
Brandmateriel
Der skal medbringes mindst 1 spand pr. telt, som fyldes med vand.
Branddaskere og brandsprøjter udleveres ved ankomst.
Lejretablering / lejrnedbrydning
Stevninghus Spejdercenter, råder over en stor mængde rafter, så har i store
byggeplaner, så er det her i kan slå Jer løs.
Bålpladsen skal være minimum 150x150cm og være 3 meter fra telte.
Ved sløjfning af lejrplads skal alle huller være dækket til med top på.
På bålpladsen skal tørvene være mindst 5 cm. over jorden, efter de er
blevet vandet og stampet på.
En lejrplads skal godkendes inden afrejse.
Glemte sager
Hittegods vil blive udleveret ved morgensamling.
Ledermøde
Hver aften kl. 19:30 afholdes ledermøde, hver gruppe skal sende mindst en
repræsentant, her vil morgendagens program blive gennemgået og evt.
spørgsmål vil blive taget op, tag gerne en kop med til kaffe eller the.

Post til/fra lejren
Post/pakker kan sendes til:
Spejderens navn
Gruppe
Stevninghus Spejdercenter
Holmvej 9
6200, Aabenraa
Skal der sendes post, afleveres det i kiosken, hvor vi sørger for det bliver
sendt.
Sygdom / uheld
Hver gruppe skal medbringe en 1. hjælps kasse, som kan hjælpe ved
mindre uheld.
Ved større uheld og livstruende sygdom, kontant en fra borgergruppen og
hvis nødvendigt 1-1-2.
Billeder
Stevninghus Spejdercenter gør opmærksom på, at situationsbilleder taget
på lejren, kan blive offentliggjort på vores hjemmeside samt i forbindelse
med andet PR-materiale.
Affaldssortering
På Stevninghus Spejdercenter vil der ved toiletterne være affaldssortering,
på stedet vil der være instrukser i hvordan og hvorledes.

Regler
Der skal være ro i lejren kl. 23. Stilfærdig færdsel tilladt.
Trækvogne må ikke bruges til persontransport.
Alkohol og spiritus er ikke tilladt for personer under 18 år.
Affald må ikke henkastes.
Der må ikke ryges i børns nærhed.
Dags program / centerformiddag
En typisk dag på Stevninghus er:
Kl. 08:45-09:00 – flaghejsning
kl. 09:00-12:00 – aktivitetsperiode 1
kl. 14:00-17:00 – aktivitetsperiode 2
kl. 19:00-20:00 – kiosk åben
kl. 19:30-20:00 – Ledermøde
Alle grupper får en dag hvor de skal lave centerformiddag, hvor de skal
hjælpe med at tømme skraldespande, ordne toiletter og andet forefaldende
arbejde.
Lejrbål
Åbningslejrbål vil være torsdag kl.20:30 til ca. kl. 21:30
Vi indbyder grupper og patruljer til at byde ind med underholdning til
afslutningslejrbålet.
Grupperne er meget velkomne til at afholde fælleslejrbål med de andre
grupper i vores store bålpavilion de andre dage.

Kontakt
Borgergruppen som afholder sommerlejr på Stevninghus Spejdercenter kan
kontaktes på borger@stevninghus.dk
Følgende borger kan kontaktes på mobil/sms.
Mads Sengewald: 2496 4114
Hans Jørgen Albrechtsen: 6092 4669
Solceller
Stevninghus Spejdercenter råder over en mængde solceller og sæt med
tilbehør (batteri, strømudtag og led lyskæder) som kan lånes i løbet af ugen,
så længe lager haves.
Familie spejd
I vores aktivitetskatalog, er der ikke lavet aktiviteter til familiespejdere, men
har gruppen familie spejdere med, enten en enkelt dag eller med
overnatning, kan vi lave målrettede aktiviteter til denne aldersgruppe.
Corona
På Stevninghus Spejdercenter tager vi CoVid-19 alvorligt!
Hver dag under vores lejre vil der blive rengjort og desinficeret toiletter,
bade, fællesområder og aktivitetsmateriale, så der er mindst mulig chance
for smitte.
Under lejren vil der være procedurer og tiltag, der gør at alle krav til afstand
og forsamlingsstørrelse kan overholdes af alle deltagere og team.

Deltagere der melder sig til med madordningen, skal være opmærksomme
på at der kan komme ændringer til denne i forhold til hvordan
coronarestriktionerne ser ud i kristi himmelfartsferien.

