
www.centerlejr.dk

Kære 
spejderkammerat! 

Centerlejren giver dig en lidt 
anderledes sommerlejr. 


Der er her mulighed for at møde 
grupper fra andre landsdele og finde nye venner 
på tværs af korps- og gruppeskel syd for grænsen 
i Sydslesvig.


Centerteamet består af spejdere fra Dansk 
Spejderkorps Sydslesvig og de forskellige danske 
korps.


På de næste sider kan du få nogle oplysninger om, 
hvad en centerlejruge på Tydal kan tilbyde dig.

DELTAGERBREV

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 er centralt 
beliggende og velegnet som 
udgangspunkt for busture til 
landsdelens mange historiske steder. 
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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.


På de efterfølgende sider findes en 
oversigt over alle vores aktiviteter. Vi gør 
opmærksom på, at næsten alle 
enkeltaktiviteter har et minimums antal, 
og nogle også et maksimums antal for 
deltagere. Derudover vil nogle af 
enkeltaktiviteterne være aldersopdelte 
for at tilgodese de enkelte aldersgrupper 
bedst muligt.


Derudover afholdes nogle 
fællesaktiviteter fordelt over hele ugen, 
som et tilbud til alle. Nogle af disse 
fællesaktiviteter er dog målrettet mod 
bestemte aldersgrupper.


Tilmelding til alle aktiviteter sker på 
ledermødet dagen i forvejen. Der er 
mulighed for at tilmelde sig både 
patruljevis eller enkeltvis, systemet er 
meget fleksibelt. Det er således ikke 
nødvendigt at lægge sig fast på enkelte 
aktiviteter hjemmefra. Afhængig af antal 
tilmeldte vil ikke alle enkeltaktiviteter 
blive tilbudt i hver aktivitetsperioder.


Den følgende liste er vejledende, da vi til 
stadighed udvider og forbedrer vores 
tilbud. Der vil i begrænset omfang kunne 
forekomme ændringer af programmet.


Teamet arrangerer og gennemfører 
centrets aktiviteter, men vi forudsætter, 
at der følger en ansvarlig leder med 
spejderne på hver aktivitet.

Ak#vitetsperioder	

Kl.	930	#l	1200	og	1400	#l	1630

Aktiviteter 

Ugeplan
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Kl. Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
900

Ankomst, 
etablering

F L A G H E J S N I N G

900 - 1200 Aktivitetsfri

HIKE

HIKE Aktiviteter Aktivitetsfri Aktiviteter

Afrejse

1200 - 1400 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost

1400 - 1600 Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter

Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad

1900 Ledermøde Ledermøde Ledermøde Ledermøde Ledermøde Ledermøde

Aften/nat Åbnings-
lejrbål

Ulve-
lejrbål

Folkedans Spejder-
natløb

Ledernatløb Afslutnings-
lejrbål
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Oversigt over aktiviteter
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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, og 
du vil kunne finde følgende håndværk:


Uldkræmmer: Her arbejdes med uld. 

Der kartes og filtes.


Bager: Vi bager brød i gammeldags ovn, 
kærner smør og laver forskellige oste.


Smykkemager: Udfold dig kreativt og lav små 
smykker i fedtsten.


Rebslager: Slå dit eget reb, lær kunsten at 
splejse og slå knob og stik.


Kærtemager: Her er der mulighed for at dyppe 
egne stearinlys.


Man kan her frit bevæge sig rundt mellem de 
enkelte aktiviteter i løbet af perioden.


Indianer 
Kom og mød nogle indianere i vores hyggelige 
indianerlejr. Dyk ned i en ukendt kultur og 
udforsk nogle af dine indianerfærdigheder.


Bueskydning: Byg din egen bue og pil og gå på 
bisonjagt på prærien. 

Smykker: Lav dine egne indianersmykker, få lidt 
krigsbemaling i ansigtet eller få dig en 
traditionel tatovering.


Drømmefanger: Lav din egen drømmefanger 
og slip for mareridt i fremtiden. 

Indianerbageri: Vi bager indianerbrød på bål 
efter en hemmelig indianeropskrift. 

Drømmerejse: Kom ud på en mystisk 
drømmerejse og afprøv ældgamle ritualer i 
vores store tipi. 

Også her kan man bevæge sig frit rundt mellem 
de enkelte aktiviteter i løbet af perioden.
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Klatring 
Brug nogle fornøjelige timer på Tydals 
klatrevæg. Er du til klatring eller prusik-
klatring? Hvad enten du har prøvet det før 
eller det er første gang, skal vi nok finde 
noget der er udfordrende for netop dig!


Risbåd 
Byg din egen risbåd med en presenning og 
granris. Derefter tager vi på en tur ned ad 
Treneåen.


Team Building 
Løs udfordrende og anderledes opgaver, der 
kun kan klares i fællesskab. Aktiviteten er en 
god blanding af aktive, sjove og lærerige 
elementer, der styrker patruljens samarbejde 
og sammenhold, der også kan bruges når de 
kommer hjem.


Gammel Spejd 
Få oplevelsen af at være spejder i 1930erne, 
og vær på en lejrplads, der ser helt 
anderledes ud end din egen.


Orientering 
GPS baseret O-løb med twist i forskellige 
sværhedsgrader. En lidt anderledes 
skattejagt med udfordringer og masser af 
sjov undervejs.


Svedehytte 
For de ældste spejdere tilbyder vi at bygge 
en svedehytte og deltage i en rigtig 
svedehytteceremoni.


Storpionering 
Hvis du er kommet ud over den alder, hvor 
man bygger tørrestativ eller signaltårn, så 
skal du klart melde dig til denne aktivitet. 


Tydal har ideer og materialer til (næsten) alt 
lige fra Storm-P teltvækningsmaskine til 
svævebane. Denne aktivitet står I selv for, 
men vi har ideerne og materialerne.


Bush-craft 
Oplev stemningen i vores skovmands-camp 
udenfor lejrpladsernes trygge rammer og lær 
noget om hvordan vi som spejder kan indgå 
et gavnligt samarbejde med natur og skov.


Kano-gps 
Kom ud på et sjovt og lidt anderledes 

GPS-o-løb på Trene-åen. Lær at manøvrere 
en kano i hård strømning og løs kreative 
gåder, uden at blive alt for våd.  


Settlers 
Spil brætspilklassikeren “Settlers” i en lidt 
større version og udfordr dine nye 
spejdervenner fra andre grupper.

Enkeltaktiviteter

… alle aktiviteter bliver arrangeret og 
gennemført af Teamet!4

Ingen kasseaktiviteter …
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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. 


I løbet af ugen tilbyder Teamet:


Flaghejsning: Hver morgen kl. 0900 
afholdes fælles flaghejsning. Flagturnus 
og rengøring af toiletbygninger går på 
skift mellem enhederne. Der synges 
første vers af ”Vaj højt, vaj stolt” som 
flagsang.


Lejrbål: Arrangeres to gange, om 
lørdagen og om fredagen. Det første 
lejrbål vil være styret af Teamet, mens 
det andet hovedsagelig bygger på 
spejdernes egne indslag.


PL/Senior aften: Anderledes aften med 
både sjove og seriøse 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 


Ledermøder: Afholdes hver dag kl. 1900, 
med undtagelse af mandag, hvor 
spejderne er på hike. Her tales om 
lejrens forløb, planlægning af næste dags 
aktiviteter og flagturnus, samt udveksling 
af beskeder af mere eller mindre seriøs 
karakter. Minimum én leder fra hver 
enhed bedes deltage i dette.

Lørdag og fredag starter mødet kl. 1830.

Fællesaktiviteter

Udflugter 
Det vil være muligt at foretage udflugter på egen hånd for at se og opleve noget af Sydslesvig’s 
forskelligartede natur og kulturelle liv. Tydals bestyrer hjælper gerne med turforslag, 
busbestilling, etc. I kan læse mere og få inspiration på oplev-sydslesvig.dk 


Kanoudlejning 
Der er mulighed for at leje kanoer på stedet. Dette foregår dog udenfor centerlejrens regi. Hvis I 
er interesseret kontakt da Tydal i god tid.

Andre aktivitetsmuligheder

Teamet kan du altid 
kende på de blå T-shirts 
og de hvide tørklæder!
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Hike 
I starten af ugen tilbyder vi vores 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 lagt så tidligt på ugen, så spejderne 
her får en enestående mulighed for at lære 
hinanden at kende på tværs af enhederne. 
Derfor sætter vi også patruljerne sammen to 
og to, gerne fra forskellige grupper.


Der kan vælges mellem følgende ruter:


1) Dagstur: Foregår kun om mandagen. 
Ruten er på 10 km på spændende stier 
langs Dannevirke volden. Der skal 
påregnes bustransport både ud og hjem. 
Beregnet til ulve/juniorer.


2) 25 km: Hike med overnatning i bivuak. 
Ruten er 25 km på stier, mark- og biveje. 
Der skal påregnes bustransport både ud 
og hjem. 


	 Beregnet til spejdere.


3) 35 km: Hike med overnatning i bivuak. 
Ruten er 35 km på stier, mark- og biveje. 
Der skal påregnes bustransport ud. 


	 Beregnet til store spejdere/seniorer.


Overnatningen foregår samlet for alle hold på 
hver af de to ruter. Hver gruppe medbringer 
selv udstyr til bivuakering samt proviant. Der 
forefindes rafter og brænde samt vand på 
begge overnatningspladser. Madlavning 
foregår over lejrbål i egne medbragte gryder. 
Trangia eller lignende må ikke benyttes.


Det vil i forbindelse med hiken være 
nødvendigt med bustransport. Dette skyldes, 
at startstedet ligger lidt syd for Slesvig. 

Priserne for bustransporten pr. person er ca. 
10 € (afhængig af den valgte rute), men 
priserne kan svinge lidt afhængig af, hvor 
godt vi kan fylde busserne op.


Da der kun indgår levende poster på 
hikeruten, er vi meget interesseret i at få 
nogle hjælpere med ud på posterne for at 
give en hånd med. Der er mulighed for at 
bestemme hvilken dag, der passer bedst - 
mandag eller tirsdag. Interesserede ledere 
kan skrive sig på hiketilmeldingen, I vil så 
blive kontaktet i løbet af én af de første dage 
på Centerlejren for nærmere information. 


Hvis I ønsker at deltage i Sydslesvig-hiken, 
beder vi jer om at udfylde online-
hiketilmeldingen I får tilsendt 6 UGER FØR 
LEJRENS START - også selvom I ikke skal 
med på hike. 


NB: Bustransport til hiken er ikke inkluderet i 
lejrafgiften.
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Transport 
Hvis I rejser med tog, kan vi anbefale jer at 
kontakte Tydal angående transport fra Padborg/
Flensborg til Tydal. Eventuel afhentning af 
bagage i Tarp kan arrangeres. 


Madbestilling 
Madbestillingen står de enkelte grupper selv for.


De daglige fornødenheder som proviant, kød, 
drikkevarer, slik og meget mere, finder du i 
Eggebek eller Tarp i et stort supermarked.

Der er truffet en aftale med købmanden, 

som kan tilbyde efterfølgende ordninger.


a) Du sender din bestilling fra Tydals kontor til 
købmanden, som så leverer varerne til Tydal.


b) Du handler helt normalt, og købmanden 
bringer varerne ud. Du betaler så direkte ved 
kassen.


Maden afregnes mellem købmanden og 
gruppen.


Husk, at butikker i Tyskland er lukket om 
søndagen. Enkelte butikker lukker først kl. 21

om lørdagen.


Bemærk - Tydal har begrænset køleplads.


Sanitære forhold 
Der forefindes brusebade med varmt vand på 
lejrområdet. Der benyttes bruseautomater, til 
disse bruges der € 0,50 pr. brusebad

Den gruppe der har flagtjans, står også for 
rengøring af toiletterne.


Pris 
Prisen for deltagelse i Centerlejren er 

11 € pr. deltager pr. dag, inkl. overnatning. 

Prisen sammensætter sig af:


1. Centerlejrafgiften der dækker alle 
aktiviteter og fællesarrangementer i 
forbindelse med opholdet på Tydal. 

2. Lejrafgiften der dækker lejrpladsleje, 
brænde, vand, renovation samt lån af rafter. 

Bustransport til hiken eller kanoudgifter er ikke 
inkluderet, og afhænger af den/de valgte hike 
ruter. Nærmere om buspriser, se under hike.


Tilmelding 
Tilmelding til Centerlejr Tydal foregår online. 
Udfyld venligst tilmeldingsformularen der ligger 
på hjemmesiden: www.centerlejr.dk 


Tilmeldingen er opdelt i en første og en endelig 
onlinetilmelding. Ved den første skal der 
indbetales et depositum på 20€ per deltager.

Ved den endelige, 6 uger inden lejrens start, har 
grupperne mulighed for at regulere deres 
deltagerantal og tilmelde sig hiken.

Endelig betaling kræves inden lejren.


Centerteamet forbeholder sig ret til at begrænse 
deltagerantallet til ca. 300 spejdere.

Praktiske informationer 

Vaskehuset

Raftegården Treneåen 7
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Vi har tidligere haft forespørgsel om 
gudstjeneste om søndagen. Vi gør 
opmærksom på, at der i byen Tarp tæt på 
Tydal ligger en dansk kirke.


Tovværk til besnøringer sælges normalt ikke 
på Tydal, men kan eventuelt bestilles.


Valuta: Vi bruger € som betalingsmiddel. 
Hvis der betales med DKK så vil kursen være 
7,5.


Kiosk: Under Centerlejren vil der til bestemte 
åbningstider kunne købes slik, is, vand, 
sodavand og mærker. 


På Tydal findes et spejdermuseum, der kan 
åbnes efter aftale med Teamet.	

Andet 

Treneåen

Spørgsmål?

Kontakt i forbindelse med spørgsmål.


E-mail: kontakt@centerlejr.dk


Hvis I har spørgsmål til de rent praktiske forhold på Tydal kontakt:

Neele Fahse


Spejdergården Tydal

Tüdal 1


D-24852 Eggebek

E-mail: tydal@sdu.de

Spejderhilsen - Centerteamet
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Vi glæder os til at se jer 
på Tydal!
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