
Informationsmøde

Knudens sommerlejr 2007

Martinegården, Enebærodde



Hvor er Enebærodde?



Enebærodde set fra luften



Generel info

• Afgang fra Blegdalsgården lørdag den 
7. juli–kl.9:00 i bus. Husk at møde 
præcist.

• 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 14. 

juli –ca. kl.15.00



Hvad findes på lejren?

• Frivillige ledere døgnets 24 timer
• Fantastisk natur 
• Renholdte toiletter
• Knudens egen slikbutik (”tut”) – åbner 

lige før lejrbålet
• Knudens egen lejr og egne aktiviteter 

for hele gruppen
• Bademulighed 100 m fra lejrpladsen



Lejrområdet







Dagens program

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

09.30-11.30 Formiddagsaktiviteter
12.00-13.00 Frokost + div. Opgaver
13.00-16.00  Eftermiddagsaktiviteter
16.00-18.00 Madlavning/leg
18.00-19.00 Aftensmad & opvask
19.00-20.00 Lejrbank, tut og herefter lejrbål

22.00 Ro i lejren
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Økonomi

• Pris: 900 kr. inkluderer
–Transport frem & tilbage
–Ophold på lejrpladsen
–Mad og drikke i 7 døgn
–Aktiviteter på lejrpladsen
–Udflugt til Odense

• Mulighed for økonomisk støtte



Knuden T-shirt

• Kan bruges som alternativ til 
uniformen.

• Kan købes selvom man ikke deltager 
på lejren.

• Kan også bruges til andre 
arrangementer – og i skolen.

• Pris: 100 kr.



Lommepenge

• Max 150 kr.
• Knuden har lejrbank, hvor 

lommepenge indsættes. Penge 
afleveres til enhedslederen – gerne 
før afrejsedagen!!

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



Elektronisk underholdning

• Discman, gameboy eller lignende kan 
medbringes til brug under ud og 
hjemtransport.

• Udstyret SKAL være tydeligt mærket med 
navn

• Udstyret SKAL afleveres når vi kommer frem –
vi opbevarer det sikkert, så det også kan 
bruges på hjemturen.

• Husk at spejderen selv skal kunne bære sin 
bagage



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 
ved IKKE at sætte kryds i ”badning” 
rubrikken på oplysningssedlen.



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.
• 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.

• Send ikke slik – vi har rigeligt.



Breve

• Tirsdagsbreve sendes til:

Spejderens navn (både fornavn & efternavn)
Knuden gruppe
Enebærodde
Hasmark
5450 Otterup



Gruppe politik

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

• Hensyn til persondatalovgivningen. 



Oplysningssedlen

• Bruges af lederne til bedre at 
håndtere specielle hensyn

• Husk at skrive hvis medicin skal 
tages regelmæssigt, så kan vi hjælpe 
spejderen med at huske det.

• Jo mere vi ved, jo bedre kan vi 
hjælpe

• Sedlen bliver behandlet fortroligt og 
destrueret efter lejren





Praktiske oplysninger

• Madpakke til lørdag
• Drikkeflaske med navn
• Lille taske til mad og drikke – skal 

også bruges på udflugten
• Lufttæt beholder til slik
• Sæt gerne navn i alt tøj, bamser, 

hovedpuder osv.
• Pakkeliste kan findes på 

hjemmesiden



www.spejdernet.dk/knuden



Spørgsmål



OMBYGNING
Det store rum i stueetagen



Fantasiramme omkring enhedsmøderne i de mindste enheder

Fantasi Kreativitet 3D-legeplads





















Bæverhule

Bæverhule Dæmning

Sø

Sten i søen

Birkeskov

Klipper
Rådsklippen

Fuldmånen

Klippe

Lianer
Platform/

hule

Rebstige

Træer

Fototapet



Bæverhule

Bæverhule Dæmning

Sø

Sten i søen

Birkeskov

Klipper
Rådsklippen

Fuldmånen

Klippe

Lianer
Platform/

hule

Rebstige

Træer

Fototapet

Diffus lys – som gennem birkeløv

Flagermuslygter

Fuldmånen kan tændes separat

Lysstofrør med lysdæmper

Surround sound i hele lokalet



”GODNAT”


