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Vis flere 

VINTER I ZOO 
Kom med bag kulisserne 

1 Spritbilist bragede ind i hus efter vild 

køretur

2 Savner du en el-scooter eller en 

traktor? 

3 Akutpatienter risikerer at blive sendt 

på langfart i tre år

4 Landmænd vil overbevises om fremtid 

i rødt Danmark

5 30.000 spejdere vil med på Spejdernes 

Lejr

19:00 JV mener: Ny SønderjyskE-duo 

ligner et godt valg 

17:42 JV's kulturshow: Gæster smagte på 

syddansk kultur 

15:30 Roklubben gik i land for vinteren 

13 kommentarer Send Print Twitter Facebook 

Spejdere har haft mulighed for at forhåndstilmelde sig 

Spejdernes Lejr. 25.368 spejdere fra Danmark og Sydslesvig 

samt knap 5000 udenlandske spejdere har tilmeldt sig på 

forhånd.

30.000 spejdere vil med på 
Spejdernes Lejr 

Alene brandingværdien ved et arrangement som Spejdernes Lejr er en masse penge værd for 

Sønderborg, ifølge borgmesteren. Foto: Arkivfoto: Christer Holte 
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SØNDERBORG: Indtil 1. januar har spejdere kunne forhåndstilmelde sig 

Spejdernes Lejr på Kær Vestermark, som foregår i slutningen af juli.

Målet er at samle 40.000 spejdere fra fem danske spejderkorps samt 

udenlandske spejdere på området.

Knap 30.000 spejdere fra Danmark og udlandet har meldt sig til lejren 

på forhånd. For lejrchef Richard Engelholm er tallet en god indikation 

på hvor mange, der vil melde sig til lejren i sidste ende.

- Det er rigtig positivt. Det er en stor tilslutning i forhold til, at det er en 

forhåndstilmelding, siger Richard Engelholm.

Mad og rafterMad og rafterMad og rafterMad og rafter

Forhåndstilmeldingen er ikke bindende, men den skal give lejrledelsen 

en idé om hvor mange deltagere, den kan regne med.
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Se flere stillinger

LEDIGE JOBS I SYDDANMARK- Når det drejer sig om så mange mennesker, bliver vi nødt til at vide, 

hvor mange der cirka kommer. Hvis der kun kom 20.000, var der meget, 

vi skulle afbestille allerede nu som rafter og mad, siger Richard 

Engelholm.

Han regner med, at lejren når op på 40.000 spejdere, da 

forhåndstilmeldingerne har vist stor interesse.

Mikkel Harritslev Nielsen, der er kommunens projektleder på 

spejderlejren, regner også med at lejren kommer op på 40.000 

spejdere.

- Forhåndstilmeldingerne er gået helt fantastisk. Det er fedt for 

spejderne og os som værtsby. Den enkelte spejder trækker familie og 

gæster med. Som kommune og by får vi masser af gæster ud over 

spejderne. Det peger virkelig i god retning, siger Mikkel Harritslev 

Nielsen.

Fakta 

Spejdernes Lejr Spejdernes Lejr Spejdernes Lejr Spejdernes Lejr 

De har forhåndstilmeldt sig: 25.368 spejdere fra KFUM-spejderne, Det Danske Spejderkorps, 

De Grønne Pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 

4592 udenlandske spejdere. 1164 frivillige. 

 Den bindende tilmelding åbner den 15. januar og lukker den 15. marts, mens frivillige 

kan melde sig frem til den 1. maj. 
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