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Information og tilmelding/forhåndstilkendegivelse (vigtigt!) 

Sejlende sommerlejr på Thurøbund i uge 27 for alle spejdere  

Thurøbund ligger i Thurøbugten på Thurø syd for Svendborg og er et spejdercenter der tilbyder sejlende 

aktiviteter. I 2021 var vi på Sølandslejr på centeret, der er en fantastisk lille oase med muligheder for 

både aktiviteter på vand og på land.  

I dagens to sejladsperioder står centermedarbejderne for at instruere i sejlads, så spejderne får rig 

mulighed for at komme på vandet i optimistjoller, robåde, kanoer eller sejlbåde. Der er også mulighed 

for at arrangere kano-hejk rundt om Thurø og sejl-hejk i det Sydfynske øhav. 

Udover sejladsaktiviteter er der fine skove, hvor vi kan gå tur og lavt vand, hvor vi kan fiske smådyr og 

bade. Selvfølgelig skal vi også lave bål, bygge ting i rafter og bare hygge i lejren       

Vi har booket plads på centeret fra lørdag i uge 26 til lørdag i uge 27. For at sikre plads nok til alle der 

vil med, skal vi bede om tilmelding senest d. 2. februar på sms til Tine 22736691. 

             

 

Sommertogt, derhen hvor vinden vil, i uge 31 for trop, jungmænd og ledere 

Vores traditionelle sommertogt i vores Ålborgjoller går derhen hvor vinden vil. Vi sejler ud fra hytten 

med telte og vores oppakning stuvet under fordækket. Nogle år har turen gået mod vest, rundt i 

smålandsfarvandet, andre gange mod øst og en enkelt gang, hele vejen rundt om Møn! 

Nogle dage er vi længe på vandet, det giver mange værdifulde sejltimer og tid til hygge, sjov og ballade. 

Vi sejler fra havn til havn, slår telt op og laver mad på bål/grill eller trangia og får mange beundrerne 

blikke og kommentarer for vores fine Ålborgjoller og fantastiske spejdere       

Der er også tid til at spise is, bade, hygge i teltene og slappe af. 

Vi regner med at sejle søndag i uge 30 og være retur fredag i uge 31.  

For at vi ved hvor mange fartøjsførere vi skal stille, vil vi meget gerne også have en 

forhåndstilkendegivelse for deltagelse i sommertogt senest 2. februar på sms til Søren 51907970. 

                 


