
Introduktion 
Som lovet har vi i distrikts staben fundet nogle alternative løsninger, som vil være med til at 
gøre lejren en smule mere naturvenlig. Dette dokument indeholder løsninger der inkludere 
fælles transport, men også noget for de lidt mere hardcore typer. 
Er man en af dem der tør tage kampen op og presse benene, skal det selvfølgelig ikke gå 
ulønnet hen. på lejr vil der være et point system der tæller hvor meget CO2 man bruger/ikke 
bruger. er du og din gruppe en af de seje typer der tager cyklen eller vælger at gå, så har i 
allerede en stor fordel.  
 

Vigtige informationer: 
Adresse: Lerbjergvej 25, 4330 Hvalsø, Lejre kommune 
Dato: 18. juli - 25. juli 
Ankomst tid: 9.00 - 11.00 
 
Jo længere ned af listen du går, desto flere point kan du indtjene. Vis os hvor sej du/i er :)) 
 

Fællesbus 
Fællesbus er en god alternativ løsning. vi anbefaler klart fællesbus frem for individuelle biler. 
Denne løsning ses helst anvendt til de mindre/yngre enheder (familiespejder, bævere og 
ulve). 
Denne løsning kan kombineres med andre løsninger. Hvis f.eks. de ældre enheder vælger at 
tage cyklen, men de yngre måske ikke er klar til udfordringen, så kan man splitte op. Vælger 
man at splitte sig op, kan man også slå sig sammen med andre grupper og dele en bus, 
sådan at bussen er fyldt op. 
 

Følg disse links hvis du er interesseret i denne løsning: 
https://www.leifsbusservice.dk 
https://www.3bustilbud.dk/lej-en-bus/?gclid=Cj0KCQjwjoH0BRD6ARIsAEWO9DusXEr2agtAkQ7N6Cp
oJVM5-XRvE4ltSNkMDY8lPMlWEVJuKIDIgb8aAottEALw_wcB  
 
Tog 
Toget er også en god løsning hvis man ikke vil ofre mange på en bus. Vi opfordre denne 
løsning til de mindre/yngre enheder (familiespejder, bævere og ulve). Løsningen kan som 
ovennævnte kombineres med andre løsninger. 
 
Rejsen vil se nogenlunde således ud: 
Afgang fra lokal st. 
Ankomst og skift tog på Høje taastrup st. 
Afgang med regionaltog til Hvalsø st. 
Ankomst til Hvalsø st.  
 

Fra Hvalsø st. kan man vælge at gå til centeret eller tage bussen mod Solrød strand st. og 
stå af på stoppet Elmevej (Roskildevej) og gå. 
 
Estimeret rejsetid: 
Fra høje taastrup til center m. bus: 1t 38 min - 1t 47min 
Fra høje taastrup til centeret uden bus: 1t 30min (Gå: 1t 5min, Tog: 25min) 
 

https://www.rejseplanen.dk/webapp/index.html#!P|TP!histId|0!histKey|H777575  

https://www.leifsbusservice.dk/
https://www.3bustilbud.dk/lej-en-bus/?gclid=Cj0KCQjwjoH0BRD6ARIsAEWO9DusXEr2agtAkQ7N6CpoJVM5-XRvE4ltSNkMDY8lPMlWEVJuKIDIgb8aAottEALw_wcB
https://www.3bustilbud.dk/lej-en-bus/?gclid=Cj0KCQjwjoH0BRD6ARIsAEWO9DusXEr2agtAkQ7N6CpoJVM5-XRvE4ltSNkMDY8lPMlWEVJuKIDIgb8aAottEALw_wcB
https://www.rejseplanen.dk/webapp/index.html#!P%7CTP!histId%7C0!histKey%7CH777575


Hestevogn 
Hestevogn er lidt anderledes måde at ankomme på. Vi anbefaler at anvende andre løsninger 
men hvis man synes det kunne være sjovt er man velkommen til  at leje en hestevogn som 
kunne fragte ens gruppe fra stationen til lejren.  
 
Vær opmærksom på at dette kan være en lettere dyr løsning! 
 
Følg disse links hvis du er interesseret i denne løsning: 
http://www.hestogvogn.dk/ 
https://www.degulesider.dk/hestevognsk%C3%B8rsel+sj%C3%A6lland/firmaer 
 
Cykel 
Vi anbefaler klart denne løsning til de spejdere der er klar på en udfordring. denne løsning er 
måske nok hårdt for benene, men også super hyggelig.  
Vi ser helst at gruppen cykler samlet sådan at alle kommer godt frem til lejeren. Ønsker man 
at cykle med sin familie er dette også fint, husk blot at aftale dette med din gruppe så der er 
styr på alle.  
 
Estimeret rejsetid: 
Høje taastrup st. til centret: 1t 45min 
 
Man kan finde en mere detaljeret rute på google maps  
https://www.google.dk/maps/dir//Lerbjergcentret,+Lerbjergvej,+Hvalsø/@55.5654512,11.7964596,12z
/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x4652ced8c5534703:0x62a8e9386924c55!2m2!1d11.86
64989!2d55.5654712!3e1  
 
Gå 
Vi anbefaler klart denne løsning til de spejdere der er klar på en udfordring. denne løsning er 
måske nok hårdt for benene, men også super hyggelig.  
Vi ser helst at gruppen går samlet sådan at alle kommer godt frem til lejeren. 
 
Estimeret rejsetid: 
Høje taastrup st. til centret: 6t 28min 
 
Man kan finde en mere detaljeret rute på google maps  
https://www.google.dk/maps/dir//Lerbjergcentret,+Lerbjergvej,+Hvalsø/@55.5654512,11.7964596,12z
/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x4652ced8c5534703:0x62a8e9386924c55!2m2!1d11.86
64989!2d55.5654712!3e2  
 
 
Husk altid at lave aftaler med din gruppe/ledere så der er styr på alle! 
 
Point bliver uddelt efter hvad enhederne beslutter. Dette betyder dog også at alle skal være 
enige om transport metoden. 
 
Vi glæder os til at se jer på lejren :)) 
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