Kære lejrfrivillig (How to eat in kantine)
Tak for at hjælpe med at gøre Spejdernes Lejr til et fedt sted. Herunder finder du
informationer som kan være hensigtsmæssige for dig at vide, når du i løbet af lejren skal ned
og spise i kantinen.
Åbningstider
Morgenmad: 6.30-9.30
Frokost: 11-14
Aftensmad: 17-20
Valg af kantine:
Du skal i din bindende tilmelding (den 1. juni), tage stilling til i hvilken kantine du ønsker at
indtage alle dine måltider i løbet af den tid du er medarbejder på lejren. Der vil være fire
muligheder at vælge imellem: Kantine Hedeland, Kantine Greve, Kantine Roskilde og
Kantine Høje-Taastrup. Kantinerne er placeret på torvet i hver underlejr.
Når du skal vælge hvilken kantine du vil spise i, skal du vide, at den kantine du vælger på
din tilmelding, vil være den hvori du skal spise under HELE hovedlejren. Vælg derfor en
kantine der ligger tættest på det sted, hvor du formoder at du vil opholde dig mest. Du vil få
udleveret et armbånd i en farve der refererer til i hvilken kantine du spiser og der vil således
ikke være mulighed for dig at spise i de andre kantiner på lejren - dette af hensyn til
logistikken, når 3500 mennesker skal bespises hver dag.
Kosthensyn:
I din endelige tilmelding (1. juni) bliver du bedt om at sætte kryds i en rubrik, hvis du har et
kosthensyn vi skal tage stilling til. Her gælder det ligeledes, at det kosthensyn du vælger, er
den kost du spiser HELE ugen. Vi kan desværre ikke imødekomme alle kosthensyn, da der
er mange lejrfrivillige der skal spise i kantinen. Find derfor det alternativ som kommer
nærmest den kost du ønsker at spise.
Der vil være følgende tre muligheder for hensyn:
● Veganer (herunder vegetarer)
● Laktosefri kost
● Glutenfri kost
I hver kantine er der et særskilt bord som bliver skiltet, hvorpå lejrfrivillige der har krydset af i
kosthensyn vil kunne finde aftensmad.
Morgenmad:
Tag den mad fra buffeten du ønsker at spise. Supplér med mad fra bordet med kosthensyn
Frokost:
Tag den mad fra buffeten du ønsker at spise. Supplér med mad fra bordet med kosthensyn
Aftensmad:
Al mad hentes fra bordet med kosthensyn, da der her er taget stilling til det enkelte hensyn.
Indretning af kantine:
Ved hvert telt finder du en indgang. Her vil du blive bedt om at vise dit armbånd. Indenfor vil
der være spritdispensere, disse bedes du benytte dig af ved hvert måltid inden du tager af
maden. Du vil indenfor finde to bordopstillinger formet som et U. Du bedes tage dit

foretrukne service og fordele dig langs med et af benene på U’erne. Der er den samme mad
på alle borde.
Når du har fået din mad, ønskes det at du
sætter dig i den side af teltet som du står i. Der
vil være mange mennesker der skal bespises
og mange kantinelejrfrivillige der har deres
gang mellem køkken og kantine, så jo færre
gange disse veje krydses, jo mindre er risikoen
for at der sker uheld.
Når du er færdig med din mad, finder du en
udgang i nærheden af din plads. Benyt venligst
denne. Her finder du affaldssortering som vi
forventer du benytter dig korrekt af. Dit
spisegrej er komposterbart, kom det derfor i
den rigtige beholder.
Oprydning/sortering:
Når du er færdig med at spise, sørg da for at du
forlader pladsen pænt til næste medarbejder. Der er affaldssortering ved udgangen.
Dit service er komposterbart. Sorter derfor venligst din tallerken, kniv, gaffel eller hvad du
har brugt i rigtig sorteringsspand.
Du skal IKKE medbringe eget spisegrej - husk dog en mug/kop Der udleveres ikke glas eller kopper i kantinerne
Madpakke:
Er du langt fra din kantine ved frokosttid, vil det i forbindelse med morgenmaden være muligt
at smøre en madpakke til at tage med. Der er hertil materialer til rådighed.
Drikkevarer:
Fra 6.30 til 20 vil det være muligt at hente kaffe og the, som kan tages med i en medbragt
kaffe-/tekande eller mug/kop. Det er ikke muligt at låne kander til at tage med sig. Der vil
herudover være koldt drikkevand.
Ovenstående skriv indeholder informationer, som kan ændres løbende. Du vil få tilsendt
opgraderet version inden lejrens begyndelse, læs derfor brevet igen.
Vi ser frem til at hilse på dig i kantinerne på lejren.
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