
 

                

 
 
 
Ås-Lejren 2020 – Rejsen 
 
Nu er der kun få måneder til, at Ås-Lejren 2020 – REJSEN starter, på Spejdercentret Thorup Hede. 

Ås-lejren 2020 - REJSEN indeholder alt fra aktiviteter på lejrpladsen til hike, hygge og madlavningen ved 

bålet, møde med nye venner, stort fælles lejrbål og sjov på scenen. Ås-lejren er mere end bare én lejr. Der er 

en Pionerlejr for dem, der ikke kan vente og som vil være med til at bygge lejren op. Der bliver også en 

Roverlejr med deres egne aktiviteter, en Seniorlejr – uden din leder hjemme fra troppen og en familielejr for 

dem, der gerne vil have familien med. Se meget mere om de forskellige lejre nedenfor. 

Ås-lejren er bygget op omkring et tema som alle aktiviteter tager udgangspunkt i og REJSEN bringer os vidt 

omkring.  

Staben vil igen skabe den bedste lejr i det nordjyske. Staben, der består af mange aktive spejderledere fra de 
nordjyske distrikter, har i næsten 2 år været i gang med planlægningen af lejren. 

Ås-lejren er Nordjyllands største og bedste spejderlejr for alle spejdere fra 4. klasse og op. Lejren afholdes ca 

hvert 5. år på Spejdercenter Thorup Hede og alle korps er velkomne, uanset hvilken farve uniform man har. 

Lejren afholdes fra 11 til 18 Juli 2020  

Du kan holde dig opdateret om lejren, ved at gå ind på lejrens hjemmeside, hvor mange ting allerede nu er 
synlige. www.thoruphede.dk/aas-lejr  
Hjemmesiden vil i den kommende tid blive fyldt med information, bl.a., om alt det praktiske omkring lejren. 
Tilmeldingen til lejren starter Januar 2020. Hold øje med vores hjemmeside, eller se  vores facebook siden, 
hvor vi sender besked når tilmeldingen åbner. 
 
Det er også være en god ide at tilmelde sig Thorup Hedes nyhedsbrev hvor oplysningerne også kommer ud.  
 
I løbet af foråret åbnes for madbestilling, og aktivitets tilmelding. 
 
  
Lejrens stab glæder sig til at møde dig og alle dine spejdere på Ås-Lejren 2020 
 
Med Stor Spejderhilsen 
 
Stab og Lejrledelse for Ås-Lejren 2020 
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Alt det praktiske 
 

Hvem 

Ås-Lejren er målrettet spejderne fra 4. klasse og op efter. 

Det er muligt at deltage både som juniorspejder, tropsspejder, seniorspejder, rover, leder, stab eller som 

familie i Familielejren. 

Lejren er åben for alle korps. Venskabsgrupper er også meget velkomne. 

Hvis du har lyst til at være med til at bygge lejren op i ugen før den “rigtige” lejr, så tilmeld dig pioner lejren. 

Pioner lejren består af en flok engagerede folk som har lyst til at gøre en forskel, som vil være med til at lave 

et godt fundament for lejren og som forbereder alt det praktiske til en fantastisk lejr. 

 

Hvor 

Ås-Lejren 2020 bliver afholdt på Spejdercentret Thorup Hede, som ligger i Nordjylland, 

mere præcist på adressen: Thorup Hedevej 18-20, 9330 Dronninglund.  

På www.thoruphede.dk kan du læse mere om selve centeret. 

 

Hvornår 

Lejren kommer til at foregå i sommerferien 2020 fra den 11. juli til den 18. juli (uge 29). 

 

Hvordan 

Der bliver et fantastisk program for Spejderne. En hel uge fyldt med aktiviteter, hike, mad over bål, 

oplevelser på scenes, fællesskab, nye venner osv.  

Spejderlejren er derhvor grupperne bor, sammen med juniorer og tropsspejderne. Her oplever man 
spejderlivet i egen gruppen, men som en del af fællesskabet. Måske har man en venskabstrop man gerne vil 

bo ved siden af, eller lærer en anden trop at kende, som man kan holde lejrbål med. Her er det lederne og 

spejderne der i fællesskab tilrettelægger dagen, i de perioder, der ikke er fælles program. 

Senior lejren på dette års Ås-lejr bliver en kæmpe fælles lejr hvor alle spejdere i alderen 14-17 år kan 
tilmelde sig. Man kan tilmelde sig som en gruppe eller alene, uden problemer, da staben sørger for I bliver 

blandet i patruljer på kryds og tværs, så i kan gå hjem med en masse nye venskaber efter en uge på lejr. 
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I seniorlejren går vi ind for fællesskab, så vi bygger et kæmpe spisebord, laver fælles mad og har en stor 

teltlejr, så der mulighed for at lære så mange at kende som muligt. 

Prisen for at tilmelde sig senior lejren er dyre end for de andre. Dette skyldes at i betaler mad på forhånd, 

hvor grupperne skal gøre det individuelt senere, så prisen bliver det samme. Staben fordeler jer ud på en 

masse fede aktiviteter i løbet af ugen 

Seniorlejren ligger i en særskilt lejr, lige ved scenen og tæt på fællesområdet og den vil fungere som et 

netværk, hvor man bliver inddelt i patruljer på tværs (eller sammen med de andre seniorer hjemmefra - alt 

efter hvad man ønsker) hvor der vil være tilknyttet ledere som er en del af Ås-lejren. 

Roverlejren bliver lejren for spejderne der er 17+. Det bliver et sted hvor der er højt fokus på at være 

voksen-spejder, altså spejder som voksen. Der kommer både til at være masser af tid til at hygge sig på 

lejrpladsen, men der vil også være en række forskellige aktiviteter. Aktiviteterne kommer også til at være for 

voksne, så man har rig mulighed for selv at få en fed oplevelse, eller tage det med hjem som inspiration til 

næste rover-møde. 

Som Rover kan man vælge at deltage i de aktiviteter som er lavet kun for Rovere men man kan også være 

med til at lave aktiviteterne for alle de andre spejdere på lejren. Man deltager selvfølgelig også i alle 

fællesarrangementer.  

Familielejren er for dig, som gerne vil med på Ås-lejr, men som ikke lige ‘passer ind’ i en af de andre lejre. 

Måske er du medlem af staben, og har ikke tilknytning til en gruppe på selve lejren. Måske er du medlem af 

staben eller rover, og vil gerne have familien med på lejr. Det kan også være, at du kun planlægger at deltage 

i lejren én enkelt dag eller flere. I alle tilfælde er du meget velkommen til at bo i familielejren med telt, 

campingvogn eller lignende. 

Men familielejren er ikke kun et sted, hvor man sover. Planerne for lejren er endnu på tegnebrættet, men 

som noget nyt vil der i år være aktiviteter for små som store børn og deres voksne – både i familielejren og 

rundt på lejrpladsen. Derudover vil arrangørerne sørge for at skabe ægte lejrstemning. 
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Pionerlejren. Hvis du er fyldt 15 inden Ås-lejren starter, har du muligheden for at være med til at bygge 

lejren op. Pionerlejren starter tirsdag d. 7 juli og varer indtil lejren starter. 

 

Det er selvfølgelig gratis at deltage, og du får alle tiders mulighed for at lære en del andre lejrdeltagere at 

kende inden selve lejren starter. 

Det er selvfølgelig nogle dage hvor vi arbejder hårdt, men der er også tid til at være social og hygge sammen. 

 

Der kommer nærmere besked om tilmelding, på hjemmesiden når vi kommer lidt tættere på, men ellers er 

du velkommen til at kontakte Teknik, Tom Jensen tomspejder@gmail.com 

Fællesområde. Der bliver et fællesområde med kiosk, Café, Sekretariat, 55 Nord, og en Spejder Lounge, hvor 

det vil være muligt for de deltagende spejdere, at hænge ud med mange andre spejdere og danne 

venskaber. 

Rejsen vil være lejrens tema gennem hele lejren men tirsdag vil vi alle helt bogstaveligt drage ud af lejren i 

samlet flok, for først at vende tilbage et døgn senere. Hele spejderlejren drager på hike. Der vil være 5-8 

forskellige hike at vælge mellem. De er forskellige længder og med forskellige temaer, så der er noget for 

både korte og lange ben. 

Fællesaktiviteter og lejrbål. Der vil i løbet af ugen blive afholdt en del fællesaktiviteter, som vi forventer 

grupperne deltager i. På hjemmesiden kan I se, hvornår der vil blive afholdt lejrbål og gudstjeneste. Man er 

selvfølgelig velkommen til at invitere forældre og andre spejdervenner med til fælles arrangementerne, så 

de også får lov til at opleve den helt specielle ånd, der er ved sådan en stor lejr. 

https://thoruphede.dk/aas-lejr-program/.  

Der er også aktiviteter som ikke kræver tilmelding på forhånd. Det er “Kasseaktiviteter” som kan hentes i 

samlingsteltet efter behov.  

 

Forplejning 

Forplejningen på Ås-lejren i 2020 kommer til at fungere lidt anderledes end I er vant til fra tidligere 

Ås-lejre.Hver gruppe står selv for madlavningen men som en service bliver der etableret et indkøbssystem til 

lejren, via en ekstern leverandør, som daglige vil levere de bestilte vare til lejren. 

Det kommer til at foregå ved at I på forhånd, hjemmefra, selv bestiller og betaler jeres vare, som så vil blive 

leveret direkte til lejren, pakket og klar til afhentning. 
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Det betyder at I selv er ansvarlig for økonomien omkring det at handle ind, ligesom der er adgang til et større 

udvalg af madvarer. Det vil sige at i ude hos grupperne, selv skal opkræve penge til mad fra deltagerne, oven 

i lejrprisen.  

 

Det er derfor også op til den enkelte gruppe at beslutte hvor meget de vil bruge på mad i løbet af lejren. Vi 

foreslår 50 kr. pr. deltager pr. døgn. 

Forplejningen skal bestilles på forhånd hjemmefra men der vil også være mulighed for at bestille mindre 

supplerende leveringer på selve lejren. Der vil findes en pc i samlingsteltet som kan benyttes. Se meget mere 

information på vores hjemmeside hvor der også vil komme en detaljeret beskrivelse af indkøbssystemet og 

der vil komme en kogebog med mange gode forslag til spejdermad 

 

Pris 

Prisen er kr. 925 for alle lejrdeltagere bortset fra seniorspejdere som skal betal kr.1.245 for at deltage. 

Forskellen i prisen er begrundet i, at seniorspejderne, i deres fælleslejr, også er fælles om madlavningen, 

hvorfor maden er indeholdt i prisen for lejren. 

 

Efter lejren vil der blive opgjort et beløb, lejrleje/etablering, som kan bruges til ansøgning om kommunalt 

tilskud, vi kender ikke beløbet endnu, men kan anbefale at der regnes med et beløb på ca. kr. 550 pr. 

deltager. Der er forskel fra kommune til kommune hvor mange % i kan få i tilskud. 

  

Lejr T-shirts: kr. 85 pr. stk. Bestilles ved tilmeldingen 

  

Der er mulighed for at leje rafter, der opkræves kr. 350. kr pr. gruppe som ønsker dette. Det skal angives ved 

tilmeldingen om man ønsker at gøre brug at dette tilbud. 

  

FOTO: Der vil blive tage et gruppefoto af alle grupper, der kan ved tilmeldingen bestilles det antal billeder 

som I ønsker at få med hjem, prisen er kr. 25 pr. stk 
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Tilmelding til Ås-Lejren 

Tilmeldingen åbner den 10. januar 2020, på vores hjemmeside www.thoruphede.dk/aas-lejren 

Tilmeldingen foregår gennem Flexminds. På tilmeldingssiden ligger der en guide  

 

Det vil være muligt at angive ønsker til naboer, det kan være ens venskabsgruppe eller en gruppe der er et 

tæt samarbejde med i hverdagen. 

  

Tilmeldingen åbner den 10. januar 2020 og lukker den 10. april 2020.  

Umiddelbart efter at tilmeldingen lukker, bliver der sendt leder- og deltagerinformation ud til alle tilmeldte. 

Tilmelding til aktiviteter og madbestilling være åben mellem den 1. maj og den 1. juni 2020. 

 

Mere Information / Kontakt 

Der kan findes meget mere information om de eneklte ting på hjemmesiden  www.thoruphede.dk/aas-lejr 

hvor der også er mulighed for at tilmelde sig vores nyhedsbrev. 

Følg også med på vores Facebookside, fb.com/thoruphede  

 

Har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte en fra lejrledelsen. Kontaktoplysninger findes her 
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