Velkommen til Sønderborg!
Kære spejdere i hele landet
I Sønderborg tæller vi dagene til 22. juli, når I ankommer
til v ores by og lejrpladsen Kær Vestermark for at deltage i
Spejdernes Lejr 2017.
Vi glæder os rigtigt meget til at møde jer og vise jer alt det,
som vi har at byde på i vores område. I et tæt og berigende
samarbejde med Spejdernes lejrorganisation og lokale partnere
er vi i kommunen i fuld gang med at udvikle spændende aktiviteter og tilbud til både lejrdeltagere og gæster.
Det er tre år siden vi i konkurrence med 20 andre kommuner
blev udvalgt af Spejdernes partnerskabsudvalg til vært for
Spejdernes Lejr.
Vi har en meget attraktiv lejrplads – et spændende
naturområde tæt ved byen og lige ved Alssund, og med områdets historie, organisationer og virksomheder kan vi også tilbyde
helt unikke a ktiviteter og oplevelser i lejren og i hele lokalområdet.
Mange, der ikke kender så meget til Sønderborg, har dog hørt
om Dybbøl Mølle og krigen i 1864. Ja, vi har en speciel historie
her i grænselandet, der også rummer perspektiver for nutiden i
kraft af vores mindretal og kulturelle mangfoldighed.
Men i Sønderborg-området har vi også opbygget særlige kompe
tencer inden for grøn teknologi og bæredygtighed, som vi også
bruger som afsæt for opbygning af lejren og sjove aktiviteter.
Så hvad enten man kommer som lejrdeltager eller slår sig ned
som gæst i områdets feriefaciliteter, så vil jeg garantere, at der
bliver masser af oplevelser og sikkert også AHA-oplevelser både
i og uden for lejren.
Med venlig hilsen – og på gensyn til sommer
Erik Lauritzen,
borgmester i Sønderborg Kommune
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Sønderborg
– meget mere end lejrpladsen!
”V

Når du skal på lejr i Sønderborg, er der masser
at opleve i området – også for lejrens besøgende.
Med mere end 200 km kystlinje, skøn natur og et
rigt kulturliv er Sønderborg et af Danmarks mest
populære feriemål.
I nærområdet ligger 19 campingpladser og flere
store feriehusområder. Og Sønderborg er en af
de destinationer, lystsejlere i danske farvande
oftest sætter kursen imod.
Her er blot et udpluk af, hvad man kan opleve:

Universe Science Park er et
dagsbesøg værd for hele familien.
Her kan man lege sig klog på
teknik og naturvidenskab.
Da det nuværende Sønderjylland var tysk
indtil 1920, mødtes dansksindede over
det sønderjyske kaffebord, som blev
legendarisk med syv slags bløde og syv
slags hårde kager. Du kan gå om bord i
det sønderjyske kaffebord på flere kroer
i området, og i Nordborg serveres det på
byens torv hele sommeren.

Sønderborg-området:
Ringridning har rødder i middelalderen, men
blev genoplivet i en ny version af hertugen på
Augustenborg. Den største ringriderfest holdes
i Sønderborg i fire dage anden weekend af juli,
men hver weekend i løbet af sommeren er der
ringridninger i en af områdets byer, og der er
gratis opvisninger i historisk ringridning ved
Sønderborg Slot.

Man kan følge i
grænsegenarmernes
fodspor på
Gendarmstien,
der strækker sig 74
naturskønne kilometer
langs kysten fra grænsen
og ud på Sydals. Stien er
som den første i Danmark
tildelt kvalitetsstemplet
”Leading Quality Trail –
Best of Europe”.
Også Alsstien er en
oplevelse, og i det hele
taget byder Sønderborgområdet på unikke
muligheder for både
vandring og cykling,
ligesom der er 100 km
riderute på Als.

Sønderborg

Dybbøl Mølle er et nationalt symbol, og i
Historiecenter Dybbøl Banke ved siden af formidles
krigen i 1864 gennem aktiviteter for hele familien.
Her kan man prøve at ligge i halm i en soldaterbarak,
bage pandekager a la 1864 og høre soldaternes egne
beretninger fra krigen. Kær Vestermark, hvor lejrpladsen
ligger, var også slagmark i krigen.
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Sønderborg har en hyggelig bymidte med gode
butikker og torvemiljøer. Man kan også nyde
eftermiddagssolen på cafeerne langs ”Sønderborgs
Nyhavn”.

Regionalt:

På en ferie med børn er det svært at komme udenom LEGOLAND, som ligger i Billund. Byen er arnested for legoklodsen, der som bekendt er blevet
et fænomen med både små og store tilhængere over hele jorden. I dette
verdens første LEGOLAND findes både charmeredne miniature-universer
og vilde rutsjebaner.

Fra Fynshav på Als går der bilfærger
både til Fyn og Ærø. På Fyn er der
ikke langt til Egeskov Slot eller H.C.
Andersens fødeby, Odense.
Ærø er verdensberømt som
turistmål blandt andet for sit
eventyrlige købstadsmiljø med små
huse i Ærøskøbing.

Med sin beliggenhed mellem
Norden og Europa var regionen
allerede for mere end 1000 år
siden befolket af vikinger.
Besøg et vikingecenter – enten
i Schleswig eller i Ribe, som
er den første danske by, der
er nævnt i skriftlige kilder –
omkring 855.

Billund

Ribe

Odense

Rømø
Sønderborg

Ærø

Fra Sønderborg kan man på under to timer nå ud til Vesterhavet for
eksempel ved at køre ud på Rømø ad dæmningen. I det vestlige Sønderjylland
kan man også tage ud i marsken og Vadehavet, som er nationalpark og
på UNESCO’s verdensarvsliste. Det nyrenoverede Vadehavscentret ved Ribe
og andre aktører i området formidler naturoplevelser. Blandt andet kan man
komme på sæl-safari, på østersjagt og på udflugt til stæreflokke, som danner
”sort sol”.

Se evt. mere på
I Sønderborg-området ligger i alt fire
fyrsteslotte. Ved det flotte barokslot i
Augustenborg kan man besøge skulpturparken
og kunstcentret Augustiana. I sommerugerne
bor kongefamilien på Gråsten Slot, hvor man
kan opleve gardernes parade og vagtskifte.
Man kan komme på guidede rundvisninger og
historiske ture i flere af områdets byer.

Historisk var Sønderborg et centrum i
hertugdømmet Slesvig, og i museet på
Sønderborg Slot kan du dykke ned i
alle aspekter af områdets helt specielle
historie.

Nørreskoven er en af Danmarks
længste kystskove. Den strækker sig
næsten ni kilometer langs havet. I det
hele taget er naturen på Nordals unik
med søer og vige og et rigt fugleliv.

Områdets kystlinje er bestrøet med
herlige strande. Nogle af de bedste
ligger på Sydals, men du kan også
dyrke strandlivet i Sønderborg by.
Kysterne giver naturligvis også gode
muligheder for både vandsport og
fiskeri.
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visitsonderborg.dk eller
visitsonderjylland.dk

En populær aktivitet for gæster i
Sønderborg er en tur over grænsen. Besøg
Flensburg, som engang var Danmarks og
hertugdømmernes tredjestørste by, og som
blomstrede op med søfart og fremstilling
af rom. Mange flotte gamle købmandsgårde
vidner om det, og byen har fine butiksgader
og indkøbscentre.

Kom grønt til Sønderborg
og bliv ZERO-HERO!
Du bliver ZERO HERO eller SUPER ZERO
når du vælger grøn transport til Spejdernes Lejr 2017.

HERO,

Forestil dig, at du vandrer eller cykler med dine spejdervenner
på en skovvej. Om natten har I sovet i shelter med udsigt til
Lillebælt. I dag ankommer I til Spejdernes Lejr, hvor I bliver
udråbt til…

Analyser viser, at transporten udgør langt den største
belastning i lejrens CO2-regnskab – faktisk 86 procent. Det
løber op i 1870 ton CO2. Men hver gang du sparer en kilometer i
bil, skåner du atmosfæren for ca. 150 gram CO2.

ZERO HERO eller SUPER ZERO HERO

Sønderborg Kommune belønner dig med et ZERO-HERO-mærke
til din uniform, når du ankommer med grøn transport - bare fra
kommunegrænsen, og hvis du gennemfører grøn transport helt
fra din hjemkommune, bliver du SUPER ZERO-HERO. Så sparer
du også transporten i lejrens deltagerbetaling.

I er helte, fordi I mindsker lejrens CO2-belastning ved at
ankomme uden motor. Det er godt for klimaet, og det gør lejren
mere bæredygtig.
I Sønderborg er vi godt på vej mod målet i vores ProjectZero at blive CO2-neutralt område inden 2029, så vi vil gerne gøre
lejren så bæredygtig som muligt.

Grøn transport betyder, at du enten:
• Vandrer – Nogle af landets legendariske vandreruter fører til området. Den historiske Gendarmstien langs Flensborg

Fjord er som den første i Danmark tildelt et europæisk kvalitetsstempel, og vandreruten ad den gamle Hærvejen strækker
sig næsten 500 km fra Nordjylland og til grænsen til Tyskland, tæt forbi Sønderborg. Det yndige Sydfyn har Øhavsstien
med forbindelse til Bøjden, hvorfra man kan komme med færgen til Als. I anledning af lejren indfører AlsFærgen skarpe
priser til både spejdere og gæster. Fra færgehavnen i Fynshav til lejrpladsen på Kær er der 17 kilometer. Man kan også
vælge en omvej via skønne naturområder på Als. Fra Jylland sejler den lille færge Bitten over Als Fjord til Nordals. Der er
flere gode shelterpladser undervejs.

• Cykler – når nu ankommer til lejren på dine egne hjul, kommer du også nemmere rundt på lejrpladsen og i lokalom-

rådet under lejren. Man kan også cykle på Hærvejen, og man kan fx køre på den helt nye, nationale Østersøruten. Strækninger her indgår i de europæiske Eurovelo-ruter, hvor man bl.a. kan cykle fra Malta til Nordkap eller hele vejen rundt om
Østersøen.
Vil du kun cykle det sidste stykke? Lejrdeltagere, der rejser med færgen fra Fyn til Als, kan ved bestilling i tilmeldingen
komme videre fra færgen til lejren på en af kommunens lejrcykler.

• Sejler for sejl – I Sønderborg-området har vi vand overalt og nogle af landets skønneste og mest besøgte lyst-

bådehavne og ankerpladser. Med kort afstand til Alssund, Flensborg Fjord og Det Sydfynske Øhav er Sønderborg et oplagt
mål for familiesejlads. Størst er Sønderborg Lystbådehavn med 650 bådepladser, mens Dyvig hører til landets smukkeste
naturhavne.

• Blaffer – Stik tommelfingeren i vejret og få et lift til lejren! Når biler bliver fyldt op, spares CO2, og når vi dyrker blaf-

ferkulturen, løfter vi fællesskabet og tilliden til hinanden på tværs af Danmark. Og så gør det jo ikke noget, at man tit får
spontane oplevelser og gode historier med et lift. Find tip til at blaffe på Blaffernationen.dk

4

Du og dine spejdervenner kan fra ca. 1. maj i
tilmeldingen til Spejdernes Lejr registrere, at
I vil ankomme grønt. Så har vi mærket klar til
jer på lejren.
Mere information om ZERO HERO og
tilmelding sendes direkte til alle,
der er tilmeldt lejren.

”Kortene på de næste sider viser bl.a.
cykel- og vandreruter til Spejdernes Lejr
2017 i Sønderborg.
Hvis du og dine spejdervenner vil ankomme
til lejren som ZERO HEROES, kan I altså
komme frem via et udstrakt netværk af
både vandre- og cykelruter, der findes
både i Sønderborg-området og i Danmark
Samtidig kan I få unikke naturoplevelser, og
I har måske endda tid til at tage en omvej
for at få ekstra oplevelser med?
Flere ruter indgår faktisk i større netværk i
Europa, blandt andet Eurovelo-ruterne for
cyklister og European Long Distance Paths
for vandrere.
Som det fremgår af det store kort på de
næste sider, er der i Sønderborg-området
gode muligheder for at finde shelters og
teltpladser eller måske låne en spejderhytte
at overnatte i.
De ruter, der på det store kort er angivet
som cykelruter, kan også bruges som
vandreruter.
Under ZERO HERO på sl2017.dk og på
sønderborg.dk kan du finde samme
kort med link til mere detaljerede kort og
rutebeskrivelser.
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Vandre- og cykelruter til Spejdernes Lejr 2017 i S
Cykelrute
Vandrerute
Færge

Nordborg Slot

Nordborg

Hardeshøj

Ballebro

Vester Sottrup

Kværs

Gråsten Slot

Dybbøl

Gråsten

Dybbøl Mølle

Rendbjerg Slot

Broager
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17 i Sønderborg
Signaturforklaring
Ankerplads
Lufthavn
Slot
Historie
Universe

Slot

ordborg

Færge
Lystbådehavn
Mølle

Universe

Spejderhytte
Primitiv overnatningsplads
Shelter
Vandrerute
Cykelrute
Motorvej / Motortrafikvej
Lejrområde SL2017

Guderup

Fynshav

Augustenborg
Augustenborg Slot

Sønderborg

Dybbøl Mølle

Høruphav

Sønderborg Slot
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Vi skaber en fest i Sønderborg!

Spejdernes Lejr med forventet 40.000 deltagere bliver større
end selve Sønderborg by, der har ca. 27.000 indbyggere. Men i
Sønderborg er vi kendt for at have store ambitioner og opfylde
dem.

Cirka halvdelen af lejrpladsens 310 hektar udgøres af Kær
Vestermark – et tidligere militært øvelsesareal, der nu er fredet og udvikles til et grønt fritidsområde for alle borgere. Med
Spejdernes Lejr opbygges her faciliteter til fremtidig brug.
Her er bl.a. indrettet et sceneområde med plads til 100.000
gæster – det største udendørs sceneområde i Danmark og ned
til H amburg. I samarbejde med jer spejdere bygges her også
blandt andet shelters, fugleskjul og fiskebro. Her sætter Spejderne altså varige spor helt i tråd med temaet for Spejdernes
Lejr 2017 – ”Vi sætter spor”

Vi er drevet af begejstring – ikke mindst over hvordan teknologi
og naturvidenskab kan bruges til at skabe et bedre liv. En stor
del af vores virksomheder er i fuld gang med at udvikle ny teknologi til grøn energi, som hele verden sukker efter. I fællesskab
mellem borgere, institutioner og virksomheder omstiller vi os til
at blive CO2-neutralt område inden 2029, og vi er halvvejs mod
målet i vores ProjectZero. Samtidig gør vi alt, hvad vi kan for at
smitte børn og unge med vores begejstring.

Sønderborg-området er i forvejen et af landets mest populære
feriemål, og i anledning af Spejdernes Lejr sættes alle sejl til
at skabe en fest. Følg opbygningen af aktivitetsprogrammet for
lejrugen i Sønderborg-området på
www.sonderborg.dk/da/spejdernes-lejr-2017-i-sønderborg

Et andet eksempel på vores høje ambitionsniveau er udviklingen
af Sønderborgs tidligere industrihavn efter en plan af verdens
arkitekten Frank Gehry. Det er tæt på lejrpladsen, og som lejrdeltager eller gæst vil man ikke kunne undgå at bemærke det
næsten færdigbyggede multikulturhus, byggeriet af nye, attraktive kollegieboliger og opførelsen af et konferencehotel i 19 etager. Det ligger tværs over vandet i forhold til Sønderborgs store
kultur- og videncenter Alsion, som er hjemsted for Syddansk
Universitet, erhvervsakademiet og Sønderjyllands Symfoniorkester. Alsion fylder 10 år i 2017.

17.02_Kommunikation

8

