
Tropssommerlejr 
på Camønoen 

Hvad er Camønoen? Kan man have det sjovt, når der findes coronarestriktioner? Er en 
mosasauer lige så gammel som dine tropledere? Få svaret på dette og meget mere, 
ved at tage med på: 

Vandretur med troppen på Møn, d. 26 – 30 juli  😊  

Der vil blive solskinsvejr, kridtaflejringer, badning, småkager, ømme fødder, 
trangiamad, og MASSER af socialt samvær. 

Vi går med vores egen oppakning, sover i telt, shelter e.l., køber ind undervejs og 
laver mad over Trangia. 

 

Afrejse: Mandag d. 26 juli kl. 9.00 på Roskilde st. 

Hjemkomst: Fredag d. 30. juli ca. kl. 17 på Roskilde st. 

Pris: 1000 kr 

Tilmelding: Tilmeld dig via vigge.dk seneste d. 25. juni. 

Mere (kedelig) information på næste side… 



Vi skal på vandrelejr og gå 10-20 km om dagen med oppakning. Det er derfor vigtigt, 
at du har et par gode vandre sko/støvler og en god rygsæk, hvor der er plads alle 
dine egne ting samt en del af fællesudstyret. 

Har du fysiske skavanker, der gør, at du ikke kan gå alt for langt eller har svært ved at 
bære oppakning, så finder vi sammen en løsning på dette – vi vil jo gerne have alle 
med 😊 . 

Patruljerne går hver for sig. Undervejs mødes vi til fælles aktiviteter. Nogle dage vil vi 
spise sammen og have fælles overnatningssted, andre dage vil patruljerne selv skulle 
finde overnatningssteder enten på teltpladser, i sheltere eller i baghaven hos private. 
Sidstnævnte plejer at give anledning til mange fantastiske oplevelser med 
hjemmebagte boller til morgenmad og røverhistorier fra lokalområdet. 

Vi håber og forventer, at der i slutningen af juli ikke er mange coronarestriktioner 
tilbage, skulle der være nogen eller opstå nye kan denne former for sommerlejr 
meget let tilpasses, så vi kan klare de fleste udfordringer og få tingene til at fungere. 

Har du spørgsmål, tøv da ikke med at kontakte Karen enten på karen@vigge.dk eller 
på 28 77 28 57 

 

De bedste hilsner fra en tropsledelse, der GLÆDER sig til at komme 
afsted på sommerlejr 

mailto:karen@vigge.dk

