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Informationsmøde
1. Information om Thylejren 2011
• Hvor skal vi hen

• Hvad findes der på lejren

• Økonomi

• Lommepenge

• Dags- og uge program

• Hvad skal jeg have med 

• Elektronisk underholdning

• Badning

• Hjemvesproblematik

• Breve

• Gruppepolitik

• Oplysningsseddel

• Nysgerrig? Hjemmeside

2. Forældreerfaring

3. Forældretur, derefter snobrød



Hvor er Thy?



Hvor er Tandrup?



Hvad findes på lejren?

• 20.000 m2 grund
• Hytte med lille køkken, køleskab, samt 5 
køjesenge

• Toilet- og badefaciliteter i særskilt hus
• Fantastisk natur – Nationalpark THY
• Fri adgang til sø, materialer til tømmerflåde



Lejrpladsen Tandrup





Generel info

• Vi mødes på Blegdalsgården lørdag den 
23. juli kl. 09:30.

• ”Nej tak” til besøg af forældre m.fl.
• Jeres bagage skal kunne bæres.
• Udendørs en hel uge!
• Overnatning foregår i telte.
• Hjemkomst samme sted lørdag den 30. 
juli – ca. kl. 12.30



Økonomi

• Pris: 750 kr. inkluderer
–Ophold på lejrpladsen
–Mad og drikke i 7 døgn
–Aktiviteter på lejren
–Udflugter 
–Transport til og fra udflugter
–Engagerede ledere hele ugen

• Mulighed for økonomisk støtte



Lommepenge

• Max 100 kr. til slik.
• Max 50 kr. til eventuelle gaver.
• Knuden har lejrbank, hvor lommepenge 
indsættes. Penge afleveres til 
enhedslederen – sammen med 
tilmeldingen.

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



Udsigt over søen



Dagens program
07.30 Vækning
08.00 Fælles flaghejsning
08.05 Morgenmad
09.00 Inspektion af telte + opvask

09.30-12.00 Formiddagsaktiviteter
12.00-13.00 Frokost + div. opgaver
13.00-15.30  Eftermiddagsaktiviteter

ca. 15.30 Fri leg og Frugt
16.00-18.00 Fælles madlavning/leg
18.00-19.00 Aftensmad + opvask

19.30 Lejrbank og tut
20.00 Fælles flagnedtagning
20.30 Evt. lejrbål

21.30-22.00 Godnat + ro i lejren



Ugeprogram
Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

For-
middag

Mødetid 
BG kl. 
09.30

Etablering 
af lejr + 

BU 
aktivitet Hike

Hike og 
aktiviteter Udflugt

Aktiviteter 
i 

enhederne 
Tema 
dag

Afgang fra 
lejren kl. 
11.00

Efter-
middag

Etablering 
af lejr

Fælles-
aktivitet Hike

Hike og 
aktiviteter

Udflugt

Aktiviteter 
i 

enhederne
Tema
dag

Hjemkomst 
ca. 12.30

Aften
Fælles 
lejrbål Andagt

Hike og 
aktiviteter

Brevdag 
hjemmefra

Hyggelig
t lejrbål Friaften

Fælles 
lejrbål

Tjek gerne www.nationalparkthy.dk

www.museumscenterhanstholm.dk









Medbring

• Madpakke til frokost lørdag
• Drikkeflaske med navn
• Lille taske til mad og drikke – skal også 
bruges på udflugten

• Sæt gerne navn i alt tøj, bamser, 
hovedpuder osv.

• Pakkeliste kan findes på hjemmesiden
• Lufttæt beholder til slik
• Er du i tvivl hvad du bør pakke, så kontakt 
en af lederne. 



Elektronisk underholdning

• MP3 afspiller, 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.

• Vandets sø er en af Danmarks reneste søer.

• På hike o. lign. 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

• Mobiltelefon! Brug af denne er enhedsbestemt
• Forældre bør oplyse om forventede problemer.
• Fælles postdag (onsdag).
• Forældrene bør forberede børnene på turen.
• Indholdsrigt program - børnene bliver hele 
tiden aktiveret.

• Ingen besøg.
• Evt. læge-/skadestuebesøg oplyses til 
forældrene. 

• Lederne er vant til at takle hjemve!



Breve

• Alle medlemmer modtager brev fra 
familien ONSDAG.

• Mærk brevet “Onsdagsbrev”.

• Send ikke et brev hver eneste dag.

• Send ikke slik – vi har rigeligt i TUT’en.



Breve

• Onsdagsbreve sendes til:

Spejderens navn (både fornavn & efternavn)
Lejrpladsen ”Tandrup”
Tipi
Tandrupvej 1
Vester Vandet
7700 thisted



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



www.spejdernet.dk/knuden



Spørgsmål

Husk at aflevere tilmeldingen senest den 1. Juni.




