
Kære samarbejdspartner  
I Sønderborg Kommunes projektkontor for Spejdernes Lejr 2017 ønsker vi jer 

en fredelig jul og lykke i det nye år. 
I 2017 går det løs – nærmere bestemt 22.-30. juli i Sønderborg, 

når vi sammen med Spejderne samler 40.000 lejrdeltagere og ca. 100.000 
gæster på Kær Vestermark. 

Vi takker for det gode samarbejde om opbygning af lejren,
 dens aktiviteter og synliggørelse.

2016 bragte os mange vigtige skridt nærmere målet, og vi er klar til en heftig 
slutspurt frem mod og under lejren i 2017. 

Alt dette kan kun lade sig gøre i kraft af, at I trækker med, og vi glæder os
 til et fortsat godt samspil.

I maj indbød vi sammen med Spejderne 
til messe for virksomheder og fore-
ninger i Alsion, og prinsesse Benedikte 
var på besøg som æresformand for 
lejrens præsidium.

Flere gode partnerskaber er indgået, 
heriblandt med SAABU om istandsæt-
telse af cykler til lejren som beskyttet 
beskæftigelse.

I juni gik anlægsarbejdet på lejrpladsen i 
gang, det er skredet planmæssigt fremad 
og er i de store træk afsluttet.

I løbet af året har Spejdernes Lejr haft 
aktiviteter ved mange events i lokalområ-
det, herunder på Børneland ved Ringrider-
festen i Sønderborg.

Sønderborg Kommune nærmer sig målet 
på 6 mio. kr. i ekstern finansiering, heri-
blandt har Bitten & Mads Clausens Fond 
givet et flot bidrag til udviklingen af Kær 
Vestermark.

22. juli – på étårsda-
gen for nedtællingen 
til lejren – blev 
træskulpturen ”Be 
Prepared” afsløret 
ved indgangen til 
Kær Vestermark.

Temaet for lejren lyder ”Vi sætter spor”, og Sønderborg 
vil sætte markante spor i de mange lejrdeltagere og 
gæster. Der er blandt andet indgået partnerskab om 
aktiviteter med grænselandets historie i fokus, men også 
bæredygtighed og Sønderborg-områdets styrker inden 
for grøn teknologi kommer i spil.

Med venlig hilsen
Sønderborg Kommune 
Spejdernes Lejr 2017  


