
 

                                 

           

Deltagerbrev – Sommerlejr; Junior - Næsbycentret 

 
Vi skal af sted 10 spejdere og 4 Ledere på en hyggelig Junior Sommerlejr. Lederne er; Maria, 
Stenni, Steen og Malene. Vores adresse er: Næsbycenteret, Skelbyvej 126, 4171 Glumsø. 
 
Vi mødes på Næsbycentret lørdag den 6. juli kl. 12.00, iført Tørklæde og Blå uniform. Alle skal 
medbringe en madpakke og drikkelse, da vi skal have frokost inden vi slår telte op. 
 
Vi er ikke alene på Næsbycentret. Der er ca. 400 spejdere på Lejr, og der er Erik Harefod Mikro- 
og Mini Lejr på en plads i den anden ende af centeret. Vi er sammen med dem den sidste aften på 
centeret, ellers er det en Juniorlejr med egen Lejrplads og aktiviteter. Det forventes, at Spejderen 
følger Centerets sikkerhedsregler, ellers kan det medføre hjemsendelse. 
 
Hvis jer forældres adresse er en anden under Lejren, så skal vi have det at vide. 
Vi skal hentes igen på Næsbycentret lørdag den 13. juli kl. 11.00 
 

 Sundhedskort –originalt! afleveres til Stenni ved ankomsten til Næsbycentret 

 Evt medicin o.lign med forklaring og tidspunkter, og evt oplysninger om allergier, specielle 
behov mm afleveres til Malene ved ankomsten til Næsbycentret. 

 Lommepenge (150,- i mønter) afleveres til Steen ved ankomsten til Næsbycentret. 

 Ét brev til Spejderen afleveres til Maria ved ankomsten til Næsbycentret. 
 
Spejderen pakker selv efter ”Ilden”, og udstyr skal selvfølgelig være i orden til brug. 
-Husk navn i ALT, og gerne ”Erik Harefod, Ølstykke” skrevet i rygsækkene. 
Læg især mærke til: 
 Reglementeret Blå Uniform og Erik Harefod Tørklæde 
 Sommeruniform (T-shirt) – 2 stk 
 Dolk 
 Madpakke og drikkedunk med vand i 
 Badetøj 
 Fodtøj kan være: -fastsiddende sandaler / gode sko / vandrestøvler / gummistøvler 

 
Husk at rygsækken skal kunne bæres til lejren af spejderen selv og det hele skal være en enhed 
hvor alt er pakket i eller spændt fast på rygsækken. 
 
Der medbringes IKKE mobiltelefon eller andre former for elektronik. 
Der medbringes IKKE nogen former for slik, chips, sodavand eller lignende. 
 
Skulle der være spørgsmål til lejren, så spørg en af os inden vi skal af sted, og hvis der skulle 
opstå en nødsituation, og I skal have fat i os, så er der mulighed for at ringe; vi ser efter jævnligt: 
Malene: 28233014 – Steen: 41881118 
 
Vi glæder os rigtig meget, og forventer at vi får en super nice og hyggelig Sommerlejr. 
”Rikki”, ”Fluffy”, ”Kaa” og ”Bali”. 


