Lederhåndbog

Hvor skal vi bo: se side 8

Fælles aktiviteter: se side 4

MUS-LEJR 2019
Spejdercentret Thorup Hede

Navn:_______________________
Gruppe:_____________________

Vi håber, at I får en rigtig god lejr.
Med stor spejderhilsen
Tonnie, Kurt og Annegrethe

Ledermøde

På MUS-LEJR på Spejdercentret Thorup Hede.
Vi har I hæftet samlet en række praktiske
informationer som du kan få brug for under lejren.
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Fotografering

Indholdsfortegnelse

Hjælp

Velkommen

Velkommen

Ledermøde

Ledermødet er i år i hver underlejr og IKKE efter
lejrbålet fredag aften. I bliver informeret af underlejrleder når I ankommer.

Hjælp til aktiviteterne

På mange af aktiviteterne er der brug for en ekstra
hjælp, derfor beder vi hver gruppe stille med
mindst en leder, som er villig til at give en hånd
med på aktiviteterne.
De grupper der har en leder eller to som kan
hjælpe til ved en aktivitet bedes meddele dette til
Underlederlederen.

Fotografering

Foregår om lørdagen, Dette vil starte i jeres
underlejr på de nedenstående klokkeslet.
Da der er begrænset med tid bedes i havde jeres
uniform/særpræg klar.
Kl: 15.30
Kl: 17.00
Kl: 18.30

South Cave (Syd Grotte)
White Rock (Hvide Klippe)
Spy Glass Hill (Udkigs Højen)
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Hver underlejr samles i sin underlejr kl. 20.20 til
optakt til lejrbålet. Derefter går underlejren samlet
til den store lejrbålsplads.
Efter lejrbålet er der mulighed for hygge i egen
lejr, gerne sammen med de nærmeste grupper,
evt. med snobrød, popcorn m.m. Medbring selv
materialer hertil.

Gudstjeneste lørdag eftermiddag

Hver underlejr samles kl. 16.00 og går i samlet
flok til gudstjeneste.
Husk at medbringe fane, hvis I har en.

Lejrbål lørdag aften

Lejrbålet lørdag aften foregår hos jer selv. Hvad
med at lave lidt hygge og underholdning sammen
med to, tre eller flere andre grupper

Morgenandagt Søndag

Hver underlejr samles på en nærmere angivet
plads.

Aktivitetsperioder

Afgang til aktivitsperioder samlet fra underlejre 10
minutter før start.

Søndagsaktiviteten

Søndag formiddag skal alle spejdere rundt på hele
skatteøen og være med i mange sjove aktiviteter.
Hver gruppe har hjemmefra forberedt mindst en
aktivitet/leg til dette formal. Aktiviteten er fra kl
9.30-12.00.
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MUS-Lejrsangen

Fælles aktiviteter

Det store lejrbål fredag aften

MUS-lejrsangen
Mel: Det er hammerfedt...

Vel mødt på lejren her,
vi kom fra fjern og nær.
Vi grønne er og blå,
forskellig udenpå,
men sammen vil vi være,
vi er i samme flok.
Humøret højt med stemning helt i top.
Det er hammer, hammer fedt
at sove i et telt,
vi har jo alle lov
at lave pjat og sjov.
En MUS-lejr det er sagen,
vi leger hele dagen.
Mange spejdervenner får vi her.
Ja, sorte tæ´r og røg
det er nu noget møg,
og vi går ej i bad.
På bål vi laver mad.
Et snobrød fint vi bager,
får saftevand og kager.
Om bålet hygger vi og synger med.
Det er hammer, hammer fedt
at sove i et telt,
vi har jo alle lov
at lave pjat og sjov.
En MUS-lejr det er sagen,
vi leger hele dagen.
Mange spejdervenner får vi her.
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Lejrpladser
1: White Rock (Hvide
klippe)
2: Sky Galss Hill (Udkigs Højen)
3: South Cave (Syd
grotten)
Frodes

B1

A2

Udkørsel

Aktivitetspladser
A1: Store
A2: Store
B1: Små
L: Lejrbåls plads
I: Information
S: 55° Nord
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Bondegaarden

I

1

S
2

Parkering

L

A1

3

Indkørsel

Spejdergaarden
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South Cave (Syd
Grotten)

Mou gruppe
Ulsted gruppe
Mosbjerg gruppe
Knasterne Ullits
Peter Wessel gruppe
Gerding Blenstrup
Gærum gruppe
Sulsted / Tylsted
Skallerup – ulve
Hjallerup gruppe
Spørring Thrige

Langsø gruppe
Vestbjerg gruppe
Vrå gruppe
Bindslev gruppe
Tranum gruppe
Horne gruppe
Olestorp gruppe
Bistrup gruppe
Valdemar Atterdag gruppe
Rakkeby gruppe
Vejby gruppe
Hallund gruppe
Jerslev gruppe

Spy Glass Hill
(Udkigs højen)

Seniorlejren

Østervrå gruppe
Skagen gruppe
Seniorlejren, for alle seniorLille Vildmose gruppe spejderne.
Vestrup gruppe
Aabybro gruppe
Lendum gruppe
Øster Uttrup gruppe
Haubro gruppe
Farsø gruppe
Tornby Vidstrup
Skallerup – bævere
Bonderup gruppe
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Lejrens Ledelse

Underlejrenes indbyggere

White Rock
(Hvide Klippe)

Lejrledelsen

Økonomi: Kurt Madsen
Lejrledelsen: Tonnie Ehlers & Annegrethe Pedersen

Underlejrledelse

Spy Glass Hill (Udkigs højen) : Michael Bue
White Rock (Hvide Klippe): Karen Nielsen
South Cave (Syd Grotten): Grethe Bork

Praktiske grise
Overpraktiskgris: Klaus Elkær Kristensen
Aktivitetsansvarlige
Jesper Nyvang, Rene Klitgaard, Søren Kristensen,
Jonna Horne
Fotoansvarlig
Johny Kristensen
Samarit
Findes hos informationen.
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Forhold på lejren

Se kort over Thorup Hede.

Affald

Affald skal lægges i containeren på P-pladsen.
Affald må ikke graves ned, men anbringes i affaldssække.

Rygning

Er kun tilladt ved gruppens bålplads, hvis gruppen
tillader dette.

Hunde

Ankomst og afrejse

Parkering

Boden på Lejren

I pauserne vil der være åbent i PR-boden, hvor der
kan købes forskellige ting med Thorup Hede logo
f.eks.
- Centermærke
- Pin
- Kuglepenne
- Nøglesnor
- Mugs
Der kan ikke købes slik, is og sodavand
Åbningstider: se lejrens program på bagsiden
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Da der er mange mennesker på lejren, vil vi bede
om, at trailere, efter at være blevet tømt, bliver
placeret på P-pladsen

Afrejse søndag

Følg anvisningerne og hav tålmodighed.
EFTER kl. 13.30 – og når trafikregulererinsfolkene
skønner det forsvarligt, vil der være mulighed for,
at køre ind på lejrområdet med trailer for at hente
tungt materiel.
Forældre, som kommer for at hente børn, er velkommen til allerede at komme søndag formiddag,
dels for se jeres børn opleve det afsluttende lejrbål,
dels måske gøre en handel i 55° Nord.
Gør forældrene opmærksomme på inden de
ankommer:
• At parkering foregår på en mark.
• At ingen forlader lejren før afslutningsceremonien er færdig.
• At P-vagternes anvisninger SKAL efterkommes

55° Nord

Boden på Lejren

Ikke alle børn er trygge ved hunde, andre har
allergier. Heller ikke alle hunde er lige sociale,
hvorfor det kun er funktionshunde, eks. handicaphunde, der er velkomne på MUS-LEJR. Husk gerne
forældrene på dette.

Trailere

55° Nord Butiken

Bussen fra 55° Nord er på Mus-lejren.
Her kan der købes alt i spejdergrej.
Der er åben lørdag fra 11.30 og søndag fra 10.0014.00
55° Nord og Boden vil være lukket i aktivitetsperioderne.
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Program MUS-LEJR 2019

Fredag
17.00
Deltagere ankommer og etablere.
20.30
Afgang til lejrbål fra underlejrene. 			
Fælles lejrbål – Derefter lejr hygge i egen lejr.
22.30
Retræte. Ro i lejen.
Lørdag
07.00
Reveille
09.30-11.30
Aktivitetsperiode 1
Enhederne sørger selv for drikkelse til 		
spejderne under aktiviteten
11.30
Frokost og legepause
11.30
55 Nord Åbner
13.00-15.00
Aktivitetsperiode 2
15.00
Pause og fri leg i egen lejr
15.30
Fotografering
16.00
Samling i underlejr for at gå til gudstjeneste.
Medbring gerne fane
16.15
Gudstjeneste på lejrbåls pladsen
17.00
Fotografering
18.00
Aftensmad
18.30
Fotografering
20.30
55 Nord lukker
20.30
Eget lejrbål i underlejren
22.30
Retræte. Ro i lejren
Søndag
07.00
Reveille
08.45
Morgenandagt i underlejren
09.30-12.00
Aktiviteter rundt om i hele området.
Enhederne er selv ansvarlig for hver deres 		
aktivitet.
10.00
55 Nord åbner. Forældre må ankomme
12.00
Fælles afslutning / Lejrbål med ALLE lejrens 		
deltagere
12.30
Frokost – herefter nedbrydning (ingen synlig
nedbrydning før frokostpausen)

