
Informationsmøde

Sommerlejr ved 
Hummelmosen
spejdercenter



Hvor er Hummelmosen?

Se mere om spejdercentret på www.hummelmosen.dk



Generel info

• Afgang fra Blegdalsgården lørdag den 
1. juli–kl.8.30 på BG

• Jeres bagage skal kunne bæres.
• ”Nej tak” til besøg af forældre m.fl.
• Udendørs en hel uge!
• Overnatning foregår i telte / bivuak.
• Hjemkomst samme sted lørdag den 8. 

juli –ca. kl.15.30



•





•



Hvad findes på lejren?

• Frivillige ledere døgnets 24 timer

• Renholdte toiletter og vaskefaciliteter

• Tutten med is og slikposer – åbner 
lige før lejrbålet

• Spejdere fra andre grupper





Dagens program

07.00 Vækning + lave morgenmad
07.45 Inspektion
08.00 Fælles flaghejsning
08.15 Morgenmad

09.30-12.00 Formiddagsaktiviteter
12.00-14.00 Frokost + div. Opgaver
14.00-16.30  Eftermiddagsaktiviteter
16.30-18.00 Madlavning/leg
18.00-19.00 Aftensmad & opvask
19.30-20.00 Lejrbank, tut og herefter lejrbål

23.00 Ro i lejren



Ugeprogram Bæver/Ulv

Tut & 
lejrbål

Tut og 
lejrbål

Tut og 
lejrbål

Tut og 
lejrbålTut og lejrbål

Tut & 
lejrbål

Tut & 
lejrbålAften

Hjem-
rejseJo-joUdflugt

Gøgl og 
akrobatik

Hike
10KmFiskerøgning

Myggen 
myggelius

/løbEtablering
Efter-
middag

Ned-
brydning

Søeks-
pediti-

onUdflugt
Oprydning i 

telte
Hike
10KmSpejder OLEtableringUdrejseMiddag

LørdagFredagTorsdagOnsdagTirsdagMandagSøndagLørdag



Tut & 
lejrbål

Tut og 
lejrbål
Natløb

Tut og 
lejrbålHikeTut og lejrbål

Tut & 
lejrbål

Tut & 
lejrbålAften

Hjem-
rejse

Simpel 
tømme
r-flådeUdflugt(Fri)Hike

Vildmarkens 
fristelser

Gøgl og 
AkrobatikEtablering

Efter-
middag

Ned-
brydning

Kokke-
løbUdflugt Hike

Hike-
forbered

elserO-løbEtableringUdrejseMiddag

LørdagFredagTorsdagOnsdagTirsdagMandagSøndagLørdag

Ugeprogram Junior



Tut & 
lejrbål

Tut og 
lejrbål

Tut og 
lejrbål

Tut og 
lejrbålTut og lejrbål

Tut & 
lejrbål

Tut & 
lejrbålAften

Hjem-
rejse

Kryds-
pejlingUdflugt FriHikeFiskerøgningEtableringEtablering

Efter-
middag

Ned-
brydning

Mastekl
atringUdflugt Hike

Varmluft
ballonRisbådEtableringUdrejseMiddag

LørdagFredagTorsdagOnsdagTirsdagMandagSøndagLørdag

Ugeprogram Spejder



Tut & 
lejrbål

Tut og 
lejrbål

Tut og 
lejrbålTut og lejrbål

Tut & 
lejrbål

Tut & 
lejrbålAften

Hjem-
rejseUdflugt EtableringEtablering

Efter-
middag

Ned-
brydningUdflugtEtableringUdrejseMiddag

LørdagFredagTorsdagOnsdagTirsdagMandagSøndagLørdag

Ugeprogram Senior



Skandinavisk dyrepark



Økonomi

• Pris: 750 kr. inkluderer
–Transport frem & tilbage
–Ophold på lejrpladsen
–Mad og drikke i 7 døgn
–En dags udflugt

• Mulighed for økonomisk støtte



Lommepenge

• Lommepenge på lejren: Max 120 kr.

• Knuden har lejrbank, hvor lommepenge 
indsættes. Penge afleveres til enhedslederen 
– gerne med tilmelding!!

• Fuld forplejning er betalt i lejrprisen – der er 
ingen behov for at købe mellemmåltider



Elektronisk underholdning

• Der må ikke medbringes elektronisk legetøj eller 
andre elektriske instrumenter

• Gerne bøger og blade, dog i begrænset mængder.
• Man skal stadig selv kunne bære sine ting



Badning

• Der er altid tre ledere til stede. To i 
vandet og én på land.

• På hike skal der bades i et aftalt 
tidsrum, og der er en leder til stede.

• Såfremt deltagere ikke må bade, 
meddeles dette lederne inden afrejse.



Hjemvesproblematik

• Ingen medlemmer medbringer/bruger 
mobiltelefon.

• Forældre bør oplyse om forventede problemer.
• Fælles postdag.
• Forældrene bør forberede børnene på turen.
• Indholdsrigt program.
• Børnene bliver hele tiden aktiveret.
• Ingen besøg på lejren.
• Lederne er vant til at takle hjemve!
• Evt. læge-/skadestuebesøg oplyses til 

forældrene.



Breve

• Alle medlemmer modtager brev fra 
familien TIRSDAG.

• Mærk brevet ”Tirsdags brev”.

• Send ikke et brev hver eneste dag.

• Gerne uden en medsendt slikbutik.



Breve

• Tirsdagsbreve sendes til:
Spejderens navn (både fornavn & efternavn)
Knuden gruppe
Lejrcenteret Hummelmosen
Kvasbrovej 11
8586 Djursland

• Mærk brevet ”tirsdags brev”



Gruppe politik

• Gruppen har fortsat en lederpolitik på:
• Alkohol.
• Rygning.
• Krænkelse af det enkelte individ.

• Hensyn til persondatalovgivningen. 



www.spejdernet.dk/knuden



Spørgsmål

?



”GODNAT”


