
Ås-Lejren 2021 – Rejsen

Nu er der kun få uger til, at Ås-Lejren 2021 – REJSEN starter, på Spejdercentret Thorup Hede.

Lejren indeholder alt fra aktiviteter på lejrpladsen til hike, hygge og madlavningen ved bålet, møde

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

Der er også en Seniorlejr – en lejr uden din leder hjemmefra og en Stabslejr for alle dem der på den

ene eller anden måde hjælper til på lejren – dem som får hjulene til at dreje rundt. Har du som

Rover lyst til at deltage, så er du velkommen til at deltage sammen med din egen gruppe eller

tilmelde dig som stabsmedhjælper. Vi kan altid bruge en ekstra hånd.

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

os vidt omkring.

Ås-lejren er Nordjyllands største og bedste spejderlejr for alle spejdere fra 4. klasse og op efter, i år

bliver den afholdt fra 18. til 22. Juli 2021. (Bemærk søndag til torsdag)

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 åbner NU og er åben indtil 13. juni 2021.

Straks efter tilmelding, vil den I har angivet som kontaktperson, modtage information omkring
madbestilling og tilmelding til aktiviteter.

Det er også være en god ide at tilmelde sig Thorup Hedes nyhedsbrev hvor oplysningerne også
kommer ud.

Lejrens stab glæder sig til at møde dig og alle dine spejdere på Ås-Lejren 2021

Med Stor Spejderhilsen

Stab og Lejrledelse for Ås-Lejren 2021
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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, leder, rover sammen

med egen gruppe eller stab i Stabslejren.

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

Hvor
Ås-Lejren 2021 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 2021 fra den 18. juli til den 22. juli (søndag til torsdag i

uge 29).

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

oplevelser, fællesskab, nye venner osv.

Spejderlejren er der hvor 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.

Seniorlejren på dette års Ås-lejr bliver en 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 seniorlejren er dyrere 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, 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.

Fællesområde. Der bliver et fællesområde med kiosk, sekretariat/Information og en bod der bl.a

sælger udvalgte ting fra 55 Nord.

Fællesaktiviteter og lejrbål. Der vil i løbet af ugen blive afholdt en del fællesaktiviteter, alle under

gældende restriktioner, som vi forventer grupperne deltager i. På hjemmesiden kan I se, hvornår der

vil blive afholdt lejrbål og gudstjeneste. https://thoruphede.dk/aas-lejr-program/.

Aktiviteter

Aktivitetskataloget er lagt på hjemmesiden sammen med Hike oversigten (Rejsen) og vi har lavet et

printvenligt skema med alle aktiviteterne, lige til at printe ud til gruppen. Aktivitetstilmeldingen

åbner den 14. juni og er åben frem til 24. juni så det er en god ide allerede nu, at tjekke

hjemmesiden og få snakket om de ønsker man har til aktiviteterne.

Når man har tilmeldt sig lejren vil man efterfølgende få en mail med oplysninger og

tilmeldingsskema til aktiviteterne.

Hvis der er andre end den I har angivet som kontaktperson, der skal besked vedr. aktiviteter, kan I

oprette jer på vores SMS liste, ved at sende: Rejs aktivitet (fornavn efternavn) til 1910

Forplejning

Hver gruppe står selv for madlavningen, men som en service har vi lavet en aftale med Bilka To Go,

så I hele ugen kan bestille varer via deres app. De nøjagtige tidspunkter for bestilling er endnu ikke

fastlagt med Bilka.

Side 3 af 5

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


Varerne bliver hentet af Staben og udleveres fra proviantteltet på fastlagte tidspunkter.

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.

For at sikre at Bilka har de varer vi skal bruge, skal I på forhånd tilkendegive hvilke varer I forventer

at bestille, på nogle udvalgte varegrupper.

Når I har tilmeldt jer, vil der blive sendt en udførlig beskrivelse til den der er angivet som

kontaktperson. Vi sørger også for et login til Bilka To Go. Der vil både før og under lejren være en

hotline, som kan hjælpe med tvivlsspørgsmål.

Hvis der er andre end den I har angivet som kontaktperson, som skal besked vedr. madbestilling,

kan I oprette jer på vores SMS liste, ved at sende: Rejs mad (fornavn efternavn) til 1910

Pris
Prisen er kr. 595,00 for alle lejrdeltagere bortset fra seniorspejdere som skal betale kr. 845,00 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.

Der er mulighed for at leje rafter, der opkræves kr. 250,00 kr. pr. gruppe som ønsker dette. Det skal

angives ved tilmeldingen om man ønsker at gøre brug af dette tilbud.

FOTO: Der vil blive taget 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.

Tilmelding til Ås-Lejren
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Tilmeldingen foregår gennem Flexminds på vores hjemmeside www.thoruphede.dk/aas-lejren

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 NU og lukker 13. juni.

Umiddelbart efter at tilmeldingen lukker, bliver der sendt leder- og deltagerinformation ud til den i

har angivet som kontaktperson.

Tilmelding til aktiviteter åbner 14. juni og lukker 24. juni. Se mere under afsnittet Aktiviteter

Stabs Medlemmer

Stabstilmeldingen er nu åben, så tjek vores hjemmeside for yderligere oplysninger.

Lejrsangen

Få stemningen til lejren helt i top og lyt til lejrsangen https://youtu.be/oJx9HWyoKj0

Både video og tekst ligger på vores hjemmeside og et klistermærke med sangen til sangbogen vil

ved ankomst blive udleveret i tjek ind.

Mere Information / Kontakt
Der kan findes meget mere information om de enkelte 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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