DELTAGERBREV
Sommerlejr for Junior til Tydal

Kære juniorspejderne

Det er med en stor glæde, vi sender dette deltagerbrev til jer, og dermed også invitere jer alle, til at deltage
i en fantastisk spejderoplevelse til sommer, en uges sommerlejr i Tydal spejdercenter.
Vi har i dette deltagerbrev, forsøgt at samle svar, på de emner omring denne sommerlejr, som vi kan
komme i tanke om. Kontakte os endelig, hvis I har yderligere spørgsmål.
Det er Susan, Steffen, Mads og Kim, der deltager som ledere, og vi glæder os helt vildt til at komme afsted.
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Afrejse og hjemkomst
Vi har lejet en bus, som skal køre os både ned til centeret og hjem til Køge efter lejren.
Mødested i Køge er Spejderhuset på Marksvinget, det er også her vi kommer retur til.
Vi afrejser lørdag den 27. juni kl. 10.00, vi forventer at være ved lejren i Tydal omkring kl. 14.30
Vi forventer af være retur i Køge lørdag den 4. juli omkring kl. 15.30

Spejdergården Tydal
Spejdergården Tydal ligger midt mellem Flensborg og Slesvig med omkring 22 km til hver. Tydal ligger i et
fredet naturområde ned mod Trene-åen, der om sommeren byder på gode bademuligheder. Tydal's
område dækker i alt 74 ha jord med boldbaner, skov og lejrpladser. De nærmeste byer er Eggebek (2 km)
og Tarp (4 km). Spejdergården Tydal
Sommerlejren finder sted på:
•
•
•
•
•

Spejdergården Tydal
Tüdal 1
D-24852 Eggebek
Facebook: Centerlejr Tydal
Internet: http://www.centerlejr.dk/

Pris og tilmelding
Deltagerprisen er sat til kr. 1250,- Det dækker transport, forplejning, aktiviteter, lejrplads osv. Det eneste
der kommer udover er evt. lommepenge.
Deltager betalingen er delt i 2 rater, tilmelding og første rate på kr. 650,- skal ske i perioden fra den 10.
februar – 7. marts. Sidste rate pr. kr. 600,- samt svar på lidt praktiske spørgsmål skal ske i perioden fra den
1. – 30. april.
Tilmelding sker via vores hjemmeside, eller via dette hurtig link:

Afbud
Da vi er bundet af vores tilmelding til lejren og bussen efter den 1. maj, er det ikke muligt at få deltager
betalingen retur efter denne dato.
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Kontakt i nødstilfælde
Vi anbefaler, at I IKKE giver spejderne mobiltelefoner og andet elektronik med på lejren. Hvis I under lejren
har behov for at for kontakt med os kan vi kontaktes på nedenstående nødnumre.
Kim – tlf. 22662233
Mads – tlf. 23827340

Aktiviteter
I løbet af ugen vil der være et væld af tilbud. Vi vil næsten dagligt tilbyde aktiviteter i de to temaområder
landsbyen og indianer samt et stort udvalg af enkeltaktiviteter.
Landsbyen: Oplev hvordan det var at leve i en landsby i slutningen af det 18. århundrede. Landsbyen består
af forskellige aktiviteter, der er naturligt hjemmehørende i en landsby i en tid, hvor dine tipoldeforældre
var børn. I landsbyen lever de gamle traditioner videre.
Indianer: Kom og mød nogle indianere i vores hyggelige indianerlejr. Dyk ned i en ukendt kultur og udforsk
nogle af dine indianerfærdigheder.
Enkeltaktiviteter: Du kan også prøve aktiviteter, som ikke høre ind under ovenstående temaer, det kunne
være: Klatring, Risbåde, Utraditionel idræt, Gammel Spejd, Orientering, Svedehytte. Stor pionering, Bushcraft, Kano-gps. Settlers.
Fællesaktiviteter: Centerlejren på Tydal er i høj grad en fælles oplevelse,
hvor fællesaktiviteterne giver spejderne mulighed for at lære hinanden
at kende på tværs af enhederne.
Flaghejsning: Hver morgen kl. 09.00 afholdes fælles flaghejsning.
Lejrbål: Arrangeres to gange, om lørdagen og den efterfølgende fredagen.
Det første lejrbål vil være styret af Teamet, mens det andet hovedsagelig bygger på spejdernes egne
indslag.
Folkedans: Ligger traditionelt efter hiken, for at give spejderne mulighed for at pleje deres vabler.
Natløb: Teamet arrangerer spændingsnatløb for alle aldersgrupper. Vi lægger stor vægt på den oplevelse,
det er at komme på natløb. Det er hos os ikke antallet af point på en given orienteringsrute, det kommer an
på. Ulve/junior natløb: mandag Spejdernatløb: onsdag Ledernatløb: torsdag
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Hike om mandagen
I starten af ugen skal vi på en historiske Sydslesvig-hike. Den starter syd for Slesvig, passerer Hedeby og
følger Dannevirkevolden vestpå til Valdemars-muren. Turen fortsætter nordpå over heden til Tydal.
Undervejs vil der være levende poster med historier og opgaver, der har relation til det område vi befinder
os i. Hikeområdet er rigt på gammel dansk historie, og spejderne møder på deres færd gennem historien
bl.a. Saxo Grammaticus, Knud Lavard, Magnus den Gode og Svend Tveskæg… Desuden fungerer de som
historikere, der søger at tyde gamle skrifttegn, bygge en model af Valdemarsmuren og tidsbestemmer
gammelt træværk…Hiken er en 10 km vandretur, som tager hele dag, Vi har masser af tid til pauser, så vi
også kan nå at se på naturen og de historiske sted vi kommer forbi

Forplejning
Vi skal selv lave al´ vores mad, morgen – frokost – aftensmad og alle de hyggelige mellemmåltider.
Vi laver maden enten over bål eller på trangia. Det kan også være vi blot skal have kold mad, men lige
meget hvad vi vælger, plejer vi jo ikke at lide nød.
Vi har en del mad med hjemmefra, resten køber vi enten på centeret eller hos den lokale købmand.

Hjemmeside
Vi har oprette en hjemmeside, hvor vi har samlet en del
oplysninger, pakkeliste, og links omkring sommerlejren.
https://www.koegespejderne.dk/sommerlejr-til-tydal-junior

Mobiltelefoner og andet elektronik
VI anbefaler, at spejderne IKKE har mobiltelefoner eller andet elektronisk udstyr med på lejren.
Spejderne må meget gerne have kortspil eller andre små spil med, som de kan bruge enten i bussen eller i
hyggestunderne under lejren. Det plejer de alle at finde hyggeligt.

Lommepenge
På lejren er der en lille kiosk, som sælger sodavand, chips og slik, vi forventer også at besøge den
nærliggende by. Vi anbefaler derfor, at spejderne har lidt lommepenge med, dog max kr. 400,- , det skal
være vekslet til Euro.
Vi hjælper spejder med at opbevare deres lommepenge under lejren.
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Vores lejrplads
Under lejren har vi et område som er vores, det er vores lejrplads.
På dette område skal vores gule telte være, og vi forventer, at der
kommer til at være max 4 spejder i hvert telt. På lejrpladsen skal
vi også have spisebord, arbejdsbord som vi selv skal bygge i rafter,
derud over skal vi naturligvis også have et bål sted, og en masse hyggeområder. Vi bygger undervejs, hvis vi
synes vi mangler noget.

Toilet og bad
Toiletterne på lejrpladsen er fine, rene og med træk og slip
Der forefindes også brusebade med varmt vand på lejrområdet. Der benyttes bruseautomater, til disse
bruges der € 0,50 pr. brusebad. Vi forventer, at man i hvert fald en enkelt gang i ugens løb besøger
brusebadene.

Formøde for deltagere
Spejderne, der deltager i lejren, skal være med til at planlægge store dele af vores lejrdeltagelse. I skal være
med til at planlægge vores mad, vores lejrplads og de aktiviteter vi gerne vil deltage i.
Vi har derfor besluttet, at vi gerne til mødes med alle spejderne, torsdag den 7. maj fra kl. 18 – 20.30
Vi mødes i minicenteret på Åsen.
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Pakkeliste
Tøj
❏ Uniform - Den skal du bruge til ALLE flaghejsninger
❏ Gode sko og gummistøvler Hvis det skulle blive regnvejr eller du skal hurtigt på wc om natten.
❏ Strømper - Gerne masser af dem, det er bare træls med våde strømper
❏ Undertøj
❏ T-shirts - Det er skønt og kunne skifte til en ren
❏ Shorts – Også hvis du ikke tager shorty-mærke
❏ Lange bukser (Hvis du tager shorty-mærke SKAL du også have et par lange bukser med. Det kan
være et krav på nogle aktiviteterne)
❏ Regntøj - både regnjakke og bukser Vi er tæt på Danmark, hvor vejret ikke altid er så godt
❏ Evt jakke - Regnjakke kan evt. bruges med en varm trøje under
❏ Badetøj – tag det endelig med, måske en mulighed viser sig
Grej
❏ Sovepose
❏ Liggeunderlag - Det er skønt at ligge godt
❏ Spejderkniv - Man ved aldrig, hvornår man skal skære et stykke sisal over
❏ Håndklæde – Det kunne være vi tager en badedag.
❏ Toiletsager - Pak så lidt så muligt, men husk lige tandbørsten OG noget sæbe
❏ Spisegrej - Tallerken, skål, kop og bestik – glemmer du bliver det en laaang lejr
❏ Viskestykke – Gerne 2-3 stk.
❏ Pandelygte - Til når det bliver mørkt
❏ Vandflaske – vi kan være taget et sted hen hvor der er langt til en vandhane
❏ Medicin - Hvis spejderen tager det, husk at give lederne besked
❏ VIGTIGT – Bål sygesikringsbevis, samt Pas - Det skal vi nok opbevare det for
spejderne. Vi tjekker det ved afgang, og har du glemt, kommer du ikke med bussen.
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