
 

                                             

 
 

Deltagerbrev – Sommerlejr - Næsbycentret 
 

Vi er 17 spejdere og 4 ledere, som skal afsted til næsbycentret og årets sommerlejr. 
 
Vi ledere glæder os helt vildt til at være sammen med spejderne. Vi er ikke alene på Næsbycen-
tret. Vi er ca. 400 spejdere, heraf ca. 60 spejdere fra Erik Harefod. 
 
De 4 ledere er Louise, Trine, Monika og Leif. 
 
Derudover er der et par fædre som har sagt ja til at hjælpe med at bygge de store dele af lejren op 
lørdag. Stor tak til dem 
 
Vi mødes  
Vi mødes på Næsbycentret lørdag den 6. juli kl. 12.00, iført reglementeret uniform inkl. tørklæde.  
  
Alle skal medbringe en madpakke og drikkelse, da vi starter med at spise frokost. 
  
Vi skal hentes igen  
Vi skal hentes igen på Næsbycentret lørdag den 13. juli kl. 11.00. 
 
Adresse 
Vores adresse er: 
 

Spejderens navn 
Ølstykke Spejderne 
Minierne 
Næsbycentret 
Skelbyvej 126 
4171 Glumsø 

 
Husk at alle børn sætter pris på mindst 1 brev – og at vi ikke ønsker pakker med slik eller soda-
vand i. Bedsteforældre opfordres også til at sende breve. 
 
Vi opfordrer til at man afleverer brevene fysisk ved ankomsten med nummerering efter hvilken 
rækkefølge I ønsker dem udleveret. De afleveres til Monika. 
 
Sundhedskort og medicin 
Sundhedskort og medicin afleveres til Monika ved ankomsten til Næsbycentret. 
 
Lommepenge 
50 kr. i 10 kr.’s mønter, som afleveres ved ankomsten til Næsbycentret. 
 
Vi opretter en lejrbank. 
 
Næsbycentret sælger en del merchandise med centrets logo. Vi har besluttet at man kan tage op 
til 100 kr. med til ”merchandise”, hvor en buff (halsrør) koster 50 kr., en næsbycenter mug eller 
spork, 20 kr., pins 15 kr. Merchandise lommepengene afleveres også til Monika. 
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Aktiviteter 
 
Vi kender ikke vores aktivitetsprogram endnu.  
 
Men vi har ønsket: 
 
• Fremstilling af perler af ler 
• Biavleraktivitet 
• God morgen tur 
• Friluftskøkken med fremstilling af ost og most 
• Papirfremstilling 
• Søens liv 
• Fællesdag 
 
Og planlægger også en hike. 
 
Medbring 
• Uniform og tørklæde 
• Udrustning som fremgår af Flammen - pakket i en rygsæk. Husk at rygsækken skal kunne bæ-

res til lejren af spejderen selv og intet må hænge og dingle 
• Rygsækken skal mærkes med navn og Erik Harefod Gruppe, 
• Sundhedskort, original afleveres ved ankomsten til Næsbycentret 
• Sommeruniform (t-shirt). 
• Drikkedunk/sodavandsflaske (vandflaske) (½ l). 
• Madpakke  
• Tilgåede (vandre)sko. 
• Badetøj 
• Regntøj/gummistøvler 
• Lejrbålskappe / pude 
• Lommelygte 
 
Husk navn og gerne gruppe i alt . 
 
iPod, iPad o.lign er ikke en del af normal sommerlejrudrustning og skal efterlades derhjemme.  
 
Fotos 
Vi vil søge løbende at uploade til vores facebook side: www.facebook.com/erikharefod samt vores 
Flickr album på: www.flickr.com/photos/erikharefod/albums  
 
Følg også med på Gurredams http://www.gurredam.dk/ hjemmeside. 
 
Sygdom m.m. 
Hvis spejderen tager medicin eller i øvrigt er allergisk over for specielle typer af medicin eller mad-
varer vil vi meget gerne have besked herom. Vi vil også gerne have medicinen udleveret, så vi kan 
administrerer den. 
   

http://www.facebook.com/erikharefod
http://www.flickr.com/photos/erikharefod/albums
http://www.gurredam.dk/
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Adresse på forældre 
Såfremt forældrenes adresse er anderledes under lejren vil vi i tilfælde af evt. uheld gerne have 
besked herom. 
 
Spørgsmål 
Skulle der være spørgsmål til lejren, så få dem afklaret ved at kontakte en af os.  
Monika, 2169 8184 eller Leif 2715 2789 
 
 Vi glæder os helt vildt, og håber at vi får en fantastisk sommerlejr 
 Trine, Louise, Monika og Leif 


