
 

 
DETTE FLOTTE LEJRMÆRKE KAN BLIVE DIT☺ 

 
Kære junior og trop- og klanspejdere 

 
Vi tager på sommerlejr på Lejrpladsen Nors Sø – lige op til Thy Nationalpark 

 
Tirsdag den 2. juli – Søndag den 7. juli 2019 

 

Junior, trop og klan har lejrpladsen som fælles udgangspunkt, men aktiviteter og ture vil ske grenvis. Alle ture og 

aktiviteter vil tage udgangspunkt i klassisk lejrliv og strabadserende natur- og friluftsaktiviteter. 

 

Trop og klan har mulighed for at tage af sted på egen hånd – med juniorlederne som back-up i forhold til sikkerhed og 

forsyninger. 

 

Lejrens adresse er: Lejrpladsen Nors Sø, Egshvilevej 5b, Vester Vandet, 7700 Thisted 

 

Vi tager afsted fra Odense Station tirsdag den 2. juli med toget kl. 14.10 – dvs. vi mødes ud for biografen i Odense 

Banegårdscenter kl. 13.40. 

Vi kommer hjem igen søndag den 7. juli – ankomst Odense Banegård kl. 16.49. 

 

Pakkeliste: 

Sovepose, liggeunderlag 

Regntøj, badetøj 

Tandbørste, tandpasta, shampoo, håndklæde 

Skiftetøj – dvs. underbukser, strømper, t-shirts, bukser/shorts 

Skiftesko eller sandaler 

Kniv, gaffel, ske, dyb og flad tallerken, mug/kop, dolk  

Madpakke + drikkedunk (drikkedunken skal kunne holde hele lejren) 

Sangbog, kompas 

Sundhedskort 

Uniform og tørklæde har du selvfølgelig på, når vi tager afsted – og spejderlommen er i orden☺ 

 

Lommepenge: Juniorer: 50 kr. Trop og klan: det styrer I selv – men læs lige nedenstående først☺ 

Medbringer du slik er det til deling med alle. Vi køber fælles slik, chips, is – dette er inkluderet i lejrprisen. 

Solcreme køber vi også fælles til alle – dvs. inkluderet i lejrprisen. 

 

Alt pakkes i rygsæk, som også skal bruges til hike. 

Du skal kunne gå med al din bagage selv, så der må ikke være løse ting, der hænger og dingler og falder af. Og du 

må ikke have en ekstra taske med ved siden af. Dvs. at hvis du vil have en stol med på lejr, skal den kunne være 

nede i din rygsæk.  

 

Pris: 800 kr. der dækker aktiviteter, lejrpladsleje, transport, forplejning (inkl. snolder), solcreme og det flotte 

lejrmærke. 

 

Tilmeldingsfrist: 7. juni 2019 (det er vigtigt at I overholder fristen i forhold til køb af togbilletter) 

 

Spejderhilsen Henrik, Jesper, Peter, Marianne (40118253) og Nana (23996661) 


