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Sidste information vedr. gruppe & divisionssommerlejr 2019 

 

Kære alle, 

Nu er der godt en uge til at de første tager afsted til Gruppe & divisionssommerlejr 2019! Kan du holde 

ventetiden ud? Denne mail indeholder det sidste praktiske information til spejderne og forældre opdelt i 

punkter. 

 

Hvis du har spørgsmål, som du ikke få svar på i denne mail, kan du kontakt dine afdelingslederne eller 

gruppeleder Sebastian (20826913). Spørg også gerne på Facebook, da der sandsynligvis vil være flere, som 

har samme spørgsmål... 

 

De bedste spejderhilser 

Ledergruppen hos Espergærdespejderne 

 

Afgangstider for rejse til Næsbycentret 

 

Afhængig af hvilken afdeling man tilhøre, vil der være forskellige rejsetidspunkter, da der er forskellige 

transportformer til og fra sommerlejren! 

Junior, Trop & Klan-spejderne skal mødes på Espergærde station (retning mod København) lørdag d. 27. 

juli kl. 12:00. Her vil Junior-spejderne skulle køre med tog til Glumsø station, hvor de bliver hentet i 

minibus og kørt videre til Næsbycenteret. Trop & Klan vil køre hele vejen i minibus. Det er vigtig at der 

uanset transportform pakkes så man selv kan håndtere egen bagage. Vær OBS på at der er begrænset 

bagageplads i minibussen! Husk at have spist hjemmefra eller medbring en madpakke til turen. 

Mini-spejderne skal mødes på Espergærde station (retning mod København) tirsdag d. 30 juli kl. 09:10. 

Her vil de skulle køre med toget til Glumsø station. Her er det også vigtig der pakkes, så man kan håndtere 

egen bagage hele vejen. Bagagen bliver kørt fra Glumsø station til Næsbycenteret, og Mini-spejderne vil gå 

de godt 5 kilometer der er til fods. Husk derfor fornuftigt fodtøj og evt. en lille turtaske til drikkedunk og 

snaks. Husk medbringe en madpakke til turen. 

Mikro-spejderne køre direkte til Næsbycenteret i private biler. Afgang vil være onsdag d. 31 juli. Ankomst 

tispunkter og pladser i bilerne er aftalt mellem lederne og forældrene til spejderne. 

 

Hjemkomsttider til Espergærde lørdag d. 3. august 

 

Da alle Espergærdespejderne skal forlader Næsbycenteret kl. 09:30, forventer vi at ankomme på 

Espergærde station ca. kl. 12:09 uanset afdeling. Lederne i hver afdeling vil give statusbeskeder via 

afdelingernes facebookgrupper på selve dag og i løbet af hjemrejsen vedrørende hvor langt spejderne er på 

rejsen. Til de forældre der ikke er på Facebook, vil lederne give en besked via SMS på hovedbanegården om 

forventet ankomst til Espergærde station. Hvis der ønskes SMS besked, send en besked med teksten 

”Forventet hjemkomsttids fra sommerlejren” efterfuldt af SPEJDERENS NAVN til 20826913.  

Hvis energiniveauet og lysten er ekstra høj, vil junior, trop og klan have mulighed for at deltage i en ekstra 

”hemmelig” aktivitet om lørdagen. Dette vil betyde at spejderne først vil være hjemme lørdag mellem kl. 

17-18. Hvis den ”hemmelige” aktivitet bliver tilvalget af spejderne, vil alle spejdere blive kørt til deres hjem. 

Forældrene til Junior, Trop og Klan vil blive informeret om spejdernes valg senest fredag middag.  
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Hjemtransport for Mikro-spejdere 

Mikro-spejderne vil tage hjem fredag aften (d. 2. august) og ligesom med til Næsbycenteret, vil 

adkomsttiden til Espergærde blive kordinere mellem lederne og spejderforældrene. 

 

Post til spejderne 

Det er altid dejligt for spejdernes at modtage post hjemmefra når de er på lejr. Lederne anbefaler faktisk at 

forældre sender enten et brev, postkort eller pakke med fx slik/rent undertøj/Anders and blade osv. Desværre 

post ikke helt gratis at sende i dag og derfor har lederne oprettet ”Espergærdespejdernes postservice”. 

Konceptet er simpelt. Hvis man som forældre ønsker at sende et brev eller en pakke til sit barn, kan man ved 

afrejsen tage diskret fat i en leder, der vil tage posten med til Næsbycenteret. Herefter vil posten blive 

blandet med ”rigtig” post og delt ud til flaghejsning om morgen i løbet af sommerlejren. 

 

Hvis man ønsker at sende post med Post Nord er dette selvfølgelig også en mulighed. Husk at sende ”quick-

brev” for at det når frem i tide! Oplysningerne på brevet/pakken skal være: 

Spejderens navn 

Espergærdespejderne 

Næsbycentret 

Skelbyvej 126 

4171 Glumsø 

 

Lommepege til sommerlejren 

Være opmærksom på at køb i butikken på Næsbycenteret kun kan ske med kontanter! Medbragte 

lommepenge skal derfor være i kontanter, da lederne ikke har mulighed for at hæve eller udbetale via 

MobilePay. Lederne anbefaler at man har lommepenge opdelt to med til slik og postkort/tøj/kopper osv. Som 

eksempler på prisniveauet hos Næsbycenteret koster en t-shirt 60 kr. og en chokoladebar 12 kr. 

For Mini-spejdere er der sat en øvre grænse for 50 kr. pr. dag i lommepenge. Hvis spejderne skal købe en T-

shirt er det tilladt at give 60 kr. ekstra med.  

 

Hjemve 

Hvis spejderne har tendens til hjemve, anbefales det at man som forældre besøger 

www.espergaerdespejderne.dk/hjemve og her søger inspiration til at forbygge hjemve. Hjemve opstår som 

regel når barnet oplever usikkerhed og man kan som forældre faktisk gøre rigtig meget hjemmefra ved at tale 

om hvor fedt det bliver på sommerlejren og hvor godt en oplevelse det bliver! 

 

Mobiltelefoner 

For Mikro og Mini-spejdere må mobiltelefoner ikke medbringes! Junior-spejdere kan medbringe 

mobiltelefoner hvis det ønskes, men disse skal indleveres til lederne, som opbevarer mobilerne på spejdernes 

eget ansvar. Spejderne kan anvende deres mobiler i kortere tid efter aftale med lederne. Hvis man spørger om 

der er behov for at en junior-spejder tager deres mobil med er svaret nej. For trop og klan-spejdere kan de frit 

medbringe deres mobil, men disse må kun anvendes steder hvor mindre spejdere ikke kan se dem – fx i eget 

telt. Trop og klan-spejdere skal være opmærksomme på at gruppen ikke har mulighed for at oplade 

spejdernes mobiler! 

 

Pakkelister 

Sidst men ikke mindst kan der findes inspiration til pakkelister på: 

www.espergaerdespejderne.dk/pakkelister. 

 

http://www.espergaerdespejderne.dk/hjemve
http://www.espergaerdespejderne.dk/pakkelister

