
Velkomstbrev til centerlejr på Thurøbund Spejdercenter 

 

Tak fordi I har valgt at holde jeres sommerlejr på Thurøbund Spejdercenter! Vi glæder os meget til 

at give jer en god oplevelse i det sydfynske, og for at hjælpe jer godt i gang, er her en kort oversigt 

over ting, som I kunne tænkes at få brug for at vide: 

Har I brug for at vide mere, er I meget velkomne til at skrive til den ugeansvarlige – udlejer kan 

henvise til denne. 

 

Kontakt og adresse 

Thurøbund Spejdercenter 

Grastenvej 204C 

5700 Svendborg 

Att: Navn, Gruppe 

 

Udlejer: 

Jørgen Jensen 

Udlejer@tsc.dk 

 

Transport 

Der kører tog til Svendborg og derfra går der bybus til Thurø. Turen tager ca. 20 minutter. Brug 

rejseplanen.dk for opdateret information. Hvis I skal hjem på et tidspunkt, hvor bussen normalvis 

ikke kører, er det muligt at bestille en telebus hos FynBus på 63 11 22 55 eller på fynbus.dk 
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Sommerlejr 

- Medbring til ugen 

o Almindeligt lejrmateriel (telte, sisal, køkkengrej etc.) 

o Sorte affaldsække (til affald og til at pakke vandtæt) 

o Presenning (hvis I skal bygge bivuak) 

o Ladekasse til mobiltelefoner (der er ikke strøm på lejrpladserne, men I kan låne en 

stikkontakt i vores hytte) 

o Gode save (da vores brænde ikke altid er savet på forhånd af hensyn til miljøet) 

- Disse ting behøver I ikke medbringe: 

○ Brandmateriel (brandspande/-sprøjter, -daskere etc.) 

- OBS: Vi har ikke mange rafter til rådighed, så I skal ikke regne med at kunne bygge store 

pionerprojekter. Der er rafter til almindelig lejropbygning med køkken- og spisebord til alle. 

 

Ankomst  

o Vi bliver glade, hvis I vil meddele den ugeansvarlige, hvornår I lander på centeret 

o Ved ankomst får I anvist en lejrplads, og derefter er der rundvisning på pladsen 

 

Første ledermøde 

Da alle sejladsaktiviteter er afhængige af vejret, planlægger vi ikke ret meget på forhånd. 

Den første aften vil der være ledermøde, hvor ugen planlægges under hensyntagen til 

vejret og jeres ønsker 

Tænk gerne over, hvilke aktiviteter, ud-af-huset-ture og hejker I godt kunne tænke jer – så 

forsøger vi at planlægge så flest muligt får opfyldt deres ønsker 

 

Lejrens forløb 

o Første aktivitet er et baseløb, hvor spejderne får udleveret en redningsvest og lærer 

lidt grundlæggende før sejladsaktiviteterne begynder  

o Alle dage er der mulighed for sejladsaktivitet fra 9-12 og 14-17, hvis vejret tillader 

det. Teamet kan dog have yderligere aktiviteter for den enkelte uge 

o Det er muligt at tage på udflugt og hejk – se mere længere nede 

o Hvis vejret ikke er til sejlads, er der mulighed for at lave forskellige aktiviteter på 

land 

 

Kiosk 

o Centeret har en kiosk, hvor spejderne kan bruge deres lommepenge på slik, 

sodavand og is.  

o Vi har merchandise i form af t-shirts til 125 kr, kasketter til 40 kr, stofmærker til 10 

kr  

 



Proviantering 

o Vi anbefaler, at der bestilles mad via coop.dk. Det er dog ikke en ordning vi har 

noget at gøre med, men mellem jer og coop. 

o Der er køleskabe med kølekapacitet til hver gruppe og en fryser til fælles brug. 

 

Priser og betaling 

o Prisen for en sommerlejr dækker overnatning og aktiviteter på grunden i løbet af 

ugen 

o Hvis I skal på hejk vil der komme ekstra udgifter til havnepenge og 

overnatningsplads. Kontakt den ugeansvarlige for mere information 

Lejrpladsen 

Se https://thurobund.bookhus.dk/catalog 

 

Sejlads og sikkerhed 

Hverken spejdere eller ledere behøver at kunne sejle, for at I kan få en god sommerlejr på 

Thurøbund Spejdercenter. 

Thurøbund Spejdercenter sætter sikkerheden i højsædet, og alle deltagere får udleveret en 

godkendt redningsvest, der altid skal bæres ved færdsel på broen og ved sejlads. 

Alle centerets joller er synkefri, så hvis I kæntrer, sker der ikke andet, end at I bliver våde! 
Under alle former for sejlads skal min. én af spejdernes egne ledere være på broen. 
 
Hvis I vil læse mere om vores både, så har vi skrevet en kort beskrivelse og lagt billeder på tsc.dk -> 
Aktiviteter -> Sejladsaktiviteter 
 
Den centermedarbejder, der er ansvarlig for sejladsen, afgør hvem der må sejle i hvilke joller, samt 
om der overhovedet må sejles pga. vejret. Den enkelte leder og spejder har dog altid ret til at sige 
fra, men har centermedarbejderen sagt nej til sejlads, kan den enkelte leder ikke give tilladelse til 
dette. 
 
Uøvede sejlere får kun lov til at sejle i et begrænset område (den inderste del af Thurøbund), der 
konstant er under observation af centermedarbejdere. Skulle en jolle kæntre er 
centermedarbejderne hurtigt fremme med en redningsbåd. Kan spejderne ikke selv finde ud af at 
komme tilbage til broen, kommer medarbejderne også til undsætning med råd og vejledning. 
 
Hvis man skal på en længere tur udenfor for Thurøbund, får man typisk en centermedarbejder 
med, som er ansvarlig for sejladsen. Inden man sejler ud af Thurøbund skal man udfylde en 
sejladsjournal, der fortæller, hvor man tager hen, hvem der er ombord og hvem der er ansvarlig 
for sejladsen. Man medbringer desuden en VHF radio, så man kan tilkalde hjælp, hvis det skulle 
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blive nødvendigt. Man giver også besked hjem til Centeret, når man når frem til sin destination 
eller hvis man må ændre planer. 
 
Sikkerhedsbestemmelserne kan findes på tsc.dk -> Om Centeret -> Sikkerhed 
 

Mærker 

DDS har nogle mærker, der er oplagte at tage mens I er på centeret.  

Vi stiller gerne op til at fortælle om noget sejladsteori, kontrollere spejdernes færdigheder hvis det 

ønskes. Men mærkerne har vi ikke liggende, dem må I selv en tur i spejdersport efter. 

https://dds.dk/maerke/svommer 

https://dds.dk/maerke/smabadssejler  

  

Udflugter 

I nærheden af Thurøbund Spejdercenter ligger en lang række forskellige udflugtssteder. Priserne 

for de forskellige udflugtsmål findes på deres hjemmeside. 

- Valdemars Slot 

På Tåsinge ligger Valdemars Slot, hvor det er muligt at se slottet og jagt- og trofæmuseet. I 

kan læse mere på slottets hjemmeside: www.valdemarsslot.dk.  
Der kan evt. arrangeres transport med en af Centerets både, alternativt kan man tage 

veteranfærgen Helge (se nedenfor) 

- Naturskolen 

På Valdemars Slot ligger også Børge Hinch Fondens Naturskole, hvor der er mulighed for at 

lave en masse forskellige aktiviteter sammen med en naturvejleder. Et besøg starter med 

et grundmodul og en rundvisning på trofæmuseet eventuelt efterfulgt af et tilvalgsmodul. 

Alle modulerne er beskrevet på www.borgehinschfonden.dk/aktiviteter/naturskole.  
- Helge 

Veteranfærgen Helge sejler fra Grasten (ca. 2 km fra Centeret) flere gange dagligt. Der er 

masser mulighed for at kombinere et besøg på Valdemars Slot eller en tur til Svendborg.  

I kan læse mere om sejlplan og priser på www.svendborg-havn.dk/ms+helge. 
- Naturama 

I Svendborg findes det naturhistoriske museum Naturama, hvor der er rig mulighed for at 

få oplevet naturen på en anden måde. Det er gratis for børn. Læs mere på 

www.naturama.dk.  
- Gorillapark 

På sydfyn ligger en klatrepark, hvor der er mulighed for at komme op i trætoppene og køre 

i svævebaner. Aktiviteten henvender sig mest til de største juniorer, trop og klan. I kan med 

fordel bestille over nettet for at få rabat. For at komme til klatreparken skal I med bus, 

telebus eller taxi. Se mere på www.gorillapark.dk. 
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- Smørmosen 

På østsiden af Thurø ligger Smørmosen, der er en skøn campingplads med offentlig 

badestrand med sandbund. Desuden ligger der nogle rutchebaner, volleyball, minigolf, 

ishus med mere. En tur på stranden er et skønt afbræk fra en centersommerlejr, og da der 

kun er 1,5 km derover, kan alle aldersgrupper gå med.  

- Egebjerg Mølle 

Egebjerg Mølle er et naturrum, hvor det er muligt at lære om istiden og se ud over det 

Sydfynske Øhav. I området omkring møllen er der rig mulighed for at gå ture og se istiden i 

landskabet. For at komme til naturrummet skal I med en bus, tog, telebus eller taxi. Der er 

ca. ti km fra Svendborg, så det er muligt at gå på hejk derop. Læs mere på 

www.naturturisme.dk/622-egebjerg-mølle-naturrum.html.  
- Øhavsstien 

Øhavsstien går langs kysten i det Sydfynske Øhav. Flere steder langs stien ligger 

overnatningsmuligheder, så der er muligt at lave en hejk på noget af strækningen. Læs 

mere på www.naturturisme.dk/23-øhavsstien.html  

Hejk 

- Kanohejk er primært for juniorer. I sejler i centerets stabile havkanoer og har en følgebåd 

med som en af lederne instrueres i inden afgang.  Hejken går Thurø rundt, hvor I sejler om 

på nordsiden af øen, hvor der er en overnatningsplads. Her kan I sove i bivuak. Dagen efter 

sejler I det korte stræk hjem. 

- Hejk i Svendborgjoller er primært for trop og klan, hvor vi arbejder med patruljearbejde. 

Her sejler I ud til en overnatningsplads i det Sydfynske Øhav og tilbage til centeret dagen 

efter. Der er en eller flere centermedarbejdere samt ledere med på hejken. Der er 

forskellige destinationer afhængig af vejr og vind. Ruten planlægges så vidt muligt sammen 

med PL og PA. Her vil være mulighed for at lære om søkort og søvejsregler. 

- Smakkehejk foregår på sammen måde som hejk i Svendborgjoller og kan foregå i 

Ålborgjolle og Meginjolle 

- Da sejlhejk altid er afhængig af vejret foreslår vi, at I planlægger en alternativ hejk til lands. 

Der er flere forskellige muligheder i området, og vi hjælper gerne med planlægning, når I 

ankommer på centeret. 

 

Flere spørgsmål? 

Hvis I fortsat sidder og har nogle spørgsmål, som I ikke har fundet svar på i ovenstående, er 

I meget velkomne til at kontakte enten vores udlejer eller den ugeansvarlige. Normalvis kontakter 

den ugeansvarlige jeres kontaktperson i løbet af forsommeren, så I kan få svar på jeres spørgsmål i 

god tid inden lejren. 
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Vi glæder os til at at se jer og en masse glade spejdere på 

Thurøbund Spejdercenter! 

 

 


