
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marts 2017 

PÅSKELEJR 
 

KRISTI HIMMELFART 
 

SOMMERENS HOLD 
 

 



S EJ ERB ORG N Y T  
MARTS 2017 

 

 

BESTYRELSEN 

 

 

 UDVALGSKONTAKT 
 

 

 

 

FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 

NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 52612120 

KASSERER Torben Aagaard 32555612 

SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161 

MEDLEM Lone Lindholm 39695004 

FOLKEVALGT 2015 Anne Rhein Hansen 21900700 

FOLKEVALGT 2016 Bettina Nielsen 48244348 

KØBENHAVNS STIFT Keld Gaarn-Larsen 36172325 

HELSINGØR STIFT Preben Schousboe 44975927 

   

HOLDADMINISTRATION 

TEKNISK UDVALG 

Mikael Gajhede 

Henrik Nexøe 

52612120 

61277427 

PR-UDVALG Birgitte Holm Petersen 39565841 

SEJERBORGS VENNER Gerd Hansen 38280883 

UDLEJNING Torben Aagaard 32555612 

 

 

Indlæg sendes til redaktionen 

inden næste deadline 27. august 2017 

Jan Mouritsen, Frederiksdalsvej 10E st. tv. 2830 Virum 

E-mail: olund@get2net.dk 
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PÅSKELEJR 2017 
 

Teknisk Udvalg ønsker jer alle et rigtig godt nytår. Vi håber at alle er kommet 

rigtig godt fra start. Foråret og sommeren er på vej igen, og i den forbindelse, er 

det os endnu engang en stor fornøjelse, at kunne invitere alle voksne (og 

selvfølgelig også jeres børn) der har tid og lyst, til at komme på Sejerborg 

i påsken 2017, fra onsdag eftermiddag/aften d. 12. april til søndag eftermiddag 

d. 16 april. 

 

Påskelejren går i det store hele ud på, at åbne Sejerborg efter vinterens ned 

lukning. Dvs. der skal gøres rent og ryddes op. Derudover skal der males lidt, så 

er der div rep og vedligeholdelses opgaver, både inde og ude. Alle disse opgaver 

skal løses for at vi bl.a. kan afholde sommerens lejre. Alle hænder kan bruges. 

 

Vi har desværre haft en mindre vandskade i vinterens løb, hvilket medfører at vi 

har lidt gulv og loft, der skal ordnes. Så hvis du behersker tømmerfaget eller kan 

lokke en med der kan, så har vi brug for det. 

Så hvis du/I har lyst til at komme og give et nap med, et par af dagene eller hele 

lejren. Så tilmeld jer til Anne Rhein, Birgitte Holm eller Henrik Nexøe. 

 

Det bliver super hyggeligt igen i år. 

 

Vi ses på Sejerborg. 

 

Med venlig hilsen 
 

Henrik Nexøe 

Teknisk Udvalg 
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ÅRSMØDE OG ÅBENT HUS PÅ 

SEJERBORG 

KRISTI HIMMELSFARTSDAG 
 

Den 25. maj 2017 holder vi årsmøde og åbent hus på Sejerborg fra 

kl.10.30 – 16.30. 

 

Alle er velkomne på dagen, så tag børn, forældre, bedsteforældre 

og venner med, så I sammen kan opleve lejren og den fantastiske 

natur med skov og strand. Der vil være gode muligheder for at 

møde lejrvenner eller for at se lejren for første gang, hvis man 

overvejer at deltage på en af Sejerborgs sommerlejre. 

Som noget nyt i år starter åbent hus dagen med et årsmøde, der 

holdes i dagligstuen fra kl. 10.30 – 11.30. På årsmødet vil der blive 

fortalt om sommerens lejre, ligesom der vil blive berettet fra 

Sejerborgs forskellige udvalg om, hvad der har været af aktiviteter i 

årets løb. Alle, der har lyst til at deltage, er velkomne til at være 

med til årsmødet. 

 

Tag madpakke og drikkevarer til frokosten med, Sejerborg byder 

på kaffe/te og kage ca. kl. 14.30. 

 

Vi glæder os til at se jer! 

Venlig hilsen 
 

 

Bestyrelsen 
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1. HOLD 
 

Kære 1. hold. 
Nu er vinteren snart forbi og foråret står for døren, snart vil fuglene kvidre og 
træerne blive grønne. Det betyder jo at vi absolut vil tænke på Sejerborg igen og 
komme i stemning til at tage på dette års sommerlejr.  
Temaet i år er jo Indianer. Så vi skal helt sikkert opleve noget med et bål, en tipi, 
en bue, en pil, flotte perler og fjer samt en smed der kan trylle og meget mere. 
Vi glæder os jo som altid til at finde på sjove lege, der har noget med temaet at 
gøre og samtidig bliver vi så klogere på, hvordan Indianerne levede. Måske vi 
skal prøve det? 
I kan som altid godt glæde jer, det bliver sjovt for både drenge og piger... 
 
I år bliver mit 12. år som lejrchef og det sidste. Så det er både med stor glæde 
og noget vemod at jeg skal overdrage lejrchef posten til Sara Lassen. 
Sara Lassen bliver helt klar til at overtage og hun glæder sig vildt meget til at 
komme i gang. Jeg er sikker på at Sejerborg 1. hold fortsætter i samme ånd og 
jeg er overbevidst om at der vil komme mange nye, spændende sjove og 
teateragtige indslag, som kun kan berige 1. hold. 
 
Så i år afslutter jeg af sammen med Indianerne og jeg lover at det skal blive en 
fantastisk lejr, hvor indianerne helt sikkert vil indtage Sejerborg med masser af 
historier, sjove opgaver, lege og overraskelser.  
 
Vi bliver også klar til en/flere omgang(e) vandkamp(e), skøn sang, smugler leg, 
et natløb og en fed afslutnings fest. 
Så kom glad og tag dine venner med........ 
 
Mange kærlige Sejerborg tanker fra Bettina Nielsen 
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2. HOLD 
 

 
 

 

Kære alle børn og voksne på 2. hold. 

Er det ikke ligesom om fuglene er begyndt at pippe ekstra højt, og lyngen dufter 

lidt i næsen  

Synes også jeg kan fornemme bølgernes skvulp og børnenes latter på pladsen.. 

Det er ved at være tid til at beslutte, om I har lyst til at tage med på lejr til 

sommer. 

Så skynd jer at melde jer til på vores hjemmeside, så vi kan blive rigtig mange i 

år, og lave en masse sjove ting. 

 

Vi skal, som sædvanlig, hygge os med en masse ting. 

Mon ikke der bliver bål, strandture og løb på pladsen. Og lur mig, om der ikke er 

nogle børn, der har lyst til at optræde med et eller andet. 

Slikboden åbner også, og vi laver gudstjeneste for jeres gæster om søndagen, 

og vi spiser pølser, når alle gæster er taget hjem. 

Vi skal synge på livet løs, og råbe tak for mad, så taget løfter sig. 

 

Glæder mig meget til at se jer alle. 

 

 

Mange lejrhilsner fra  

Karin Palmelund 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3_LjLi6nKAhWMCywKHTr2AokQjRwIBw&url=http://ragnhildkvistsorensen.blogspot.com/2013_05_01_archive.html&bvm=bv.111677986,d.bGg&psig=AFQjCNHP3tUWm-2cdswKuxtOgMBReiM6sg&ust=1452853597188748
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3. HOLD 

 

Kære 3.holdet,  

Som i alle ved, så  foregår jeg altid med et godt eksempel, og 2017 skal heller 

ikke være et år, som kommer til at mangle min enorme indsats, som 

frontkæmper for en fantastisk sommerlejr. 

Da min beskedenhed forbyder at prise mig selv og man kun må ha en Gud, 

så er her et vers af den smukke sang:  

  

Jeg bærer med smil min byrde, tekst: Jeppe Aakjær, melodi: Carl Nielsen   

  

Jeg bærer med smil min byrde, 

jeg drager med sang mit læs, 

jeg er som den vilde hyrde, 

der genner sit kvæg på græs. 

  

Kom glad, kom frisk, kom frejdigt, kom og deltag på Sejerborg 2017, glæder 

mig til at se jer alle.  

  

Sjæffatter 
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EN OPFORDRING 
 

Det er ikke helt til at forstå, men vi er faktisk kun nogle få måneder fra 

påbegyndelsen af planlægningen af dette års sommerlejr på Sejerborg. 

 

Så kære jer som gerne vil være med og opleve Sejerborg, sammen med alle 

de fantastiske mennesker der er vilde med at lege, som kommer med sjove 

indslag, som kan lide at være fjollet sammen, som kan skabe nye fysiske 

udfordringer til diverse løb til børn og barnlige sjæle. 

 

Kom og gyng på Verdens bedste gynger eller måske bare hygge på stranden, 

på pladsen, i salen, på sovesalene, i Jomfruburet, ved bål pladsen eller 

hjælpe børnene med at spille bold, sjippe, finde græshopper og ikke mindst til 

at spise masser af lækkert mad sammen..... 

 

Alt dette og meget mere kan opleves på Sejerborg sommeren 2017, og 

mange år frem....... 

  

Vi glæder os altid til at planlægge og finde på, også selvom der er mange 

traditioner. Hvert ophold på Sejerborg bidrage altid med noget nyt og 

spændende, noget velkendt og trygt. 

 

Så nu er det tid til at sætte dit kryds i kalenderen, så du ikke misser dette års 

Sejerborg...... 
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SENIORLEJR PÅ SEJERBORG – igen 
 

I år fra mandag den 3. juli til torsdag den 6. juli 2017 

 

Alting er næsten som det plejer ”helt børnefri” og skaderne efter vinterens 

sprængte vandrør på værelserne 10 og 11 skulle gerne være udbedret.  

Men køkkenet har fået en ny røremaskine og en tip-top moderne kipsteger 

samt flere nye rulleborde.  

Så vi kan følge op på de seneste års hyggelige lejre, hvor vi ikke gør alt det 

”hjernen” ønsker, men det ”benene” tillader. Alle Sejerborgs venner, voksne ”unge 

som gamle” med en nuværende eller tidligere tilknytning til Sejerborg har mulighed 

for at deltage og genopfriske nogle dage af lejrlivets glæder på Sejerborg.  

 

Lejropholdsprisen er igen kr. 600,- og overskuddet går til Sejerborg. Beløbet kan 

indsættes på Torben’s konto i Danske Bank 4085-2680100139 eller betales på 

lejren. Erfaringerne fra de tidligere år gør, at vi først beslutter på lejren, hvilke 

aktiviteter vi skal udsættes for. Men badevandet plejer jo at være tiltrækkende på 

den årstid, så vandgang og de faste programpunkter, kammeratligt samvær, 

flaghejsning, fællessang og dejlige kulinariske oplevelser. 

 

Men som vi lovede i efteråret, vil vi eventuelt gentage nogle tidligere spændende 

udflugtsmål, men hvilke er ikke besluttet, så det betyder, at vi er lydhøre overfor 

andre forslag. I er allerede nu meget velkomne til at tilmelde jer seniorlejren eller 

forhøre nærmere hos Torben. Så kan vi også bedre se hvor stor interessen er for 

lejren i år, og husk der er jo ”kun” et begrænset antal værelser.  

 

Tilmelding på telefon 24899712 eller tagard@mail.tele.dk 

Venlig hilsen 

Lejrudvalget 
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SEJERBORGS VENNER 

  

Igennem mange år har I støttet os og givet store muligheder for forbedringer på 

Sejerborg, som både børnene og de voksne har fået glæde af. Det vil vi gerne sige 

mange tak for og håber, at I fortsat vil støtte os med bidrag store som små. 

 

Det er ikke så svært, selvom I ikke selv bruger net-bank og girokortet er ”en uddød 

race”. I går blot hen i jeres bank med et print af denne side og siger, at I gerne vil 

indsætte et beløb på Sejrborgs Venner’s girokonto (reg, nr. 1551) nr. 3001733 eller 

på posthuset og udfylder et neutralt girokort – det er dem med (+01) – og skriver 

konto nr. 3001733 og beløb. 

 

Men ellers kan du måske få en du kender til at sende beløbet via deres netbank 

(det er ofte ganske gratis). 

Men husk altid at skrive dit navn som ”meddelelse til modtager”, så vi kan se hvem 

du er. 

 

Sejerborgs venner modtager også gerne ønsker til udstyr og grej til brug på 

Sejerborg, vi har hjulpet til med alt muligt fra legeting, nye madrasser og vinduer 

gennem årene – alt sammen noget som er med til at give en god lejroplevelse på 

Sejerborg. 

 

Så på forhånd – tak for dit bidrag. 

 

Gerd Hansen, kasserer for Sejerborgs Venner 

 

 

--- Slut på denne udgave af Sejerborg Nyt --- 

 


