Spejderolympiade for
Gnister og onsdagsFlammers
Vi er så heldige igen at få plads på den årlige sommerlejr på Egemosecentret sammen
med ca. 200 andre mikro/minispejdere. Selvom der er mange andre, er det stadig sådan,
at vi fra Skovtofte bor, sover, spiser og tager på aktivitet sammen. Temaet for årets lejr er
spejderolympiade.
HVORNÅR: pinsen, 18. – 21. maj 2018. Tilmelding betyder, at spejderne skal være med
fra fredag til mandag.
HVOR: Egemosecentret ved Ganløse.
MØDESTED: Vi mødes ved Drivhuset fredag den 18. maj kl. 17.
TRANSPORT: Også denne gang vil vi gerne køres i forældrebiler både ud og hjem. Skriv
om I kan hjælpe ud og/eller hjem på tilmeldingen - Der er ca. 22 km hver vej. Hvis en af jer
har en trailer, vi må låne i pinsen, vil det være helt perfekt.
SLUT: Vi regner med at være færdige til afhentning mandag den 21. (2. pinsedag) ca. kl.
13 på Egemosecentret.
MEDBRING: Lejren er en teltlejr, så du skal ikke regne med at være indendørs på noget
tidspunkt - undtagen, når du er på toilettet. Se pakkelisten på bagsiden. Hjælp dit barn og
lederne: lad spejderne være med til at pakke. Alt er lettere at finde, når man ved, hvad der
er med, og hvor det er.
SPØRGSMÅL: er jeres forældre i tvivl om noget eller har overvejelser, så kom endelig til
en af os ledere. Vi står selvfølgelig til rådighed og er klar til at fortælle, forklare og lytte.
LOMMEPENGE: max 50 kr., evt. plus penge til lejrsouvenirs (Der kan købes T-shirts til 60
kr. og mugs til 25 kr.). Lejrbank er obligatorisk.
PRIS: 300 kr., som betales ved tilmelding.
TELEFON: Til særlige tilfælde kan Tine nås på mobil 26 82 58 78 eller Jonas 26 20 08 01.
TILMELDING: Via hjemmesiden www.skovtofte.net - inden 1. maj.
Med spejderhilsen
Lederne
Lone, Anne, Milo, Tine, Jonas og Thomas
Bemærk: vi aflyser gnistmødet d. 17. maj, så spejderne kan være med til pakke og være
klar til lejr dagen efter.

Medbring
I får lige en pakkeliste, som er udbygget
med diverse betragtninger om, hvad der
egentligt er vigtigt.
Fredag aften spiser vi de medbragte
madpakker som aftensmad. Det betyder, at
du skal have en madpakke med, som i
indhold og størrelse passer til din
aftensmad!
Lejren er i øvrigt en standlejr. Altså en lejr,
hvor vi bor samme sted hele tiden. Det
betyder, at det ikke er vigtigt med vægt og
vægtfordeling i rygsækken. Derimod er det
vigtigt, at rygsækken er pakket nogenlunde
logisk og overskueligt. Så vidt muligt skal
du selv være med til at pakke. - Fordi så
ved du, hvor tingene er, og hvad du har
med!
Pak i gennemsigtige plastikposer. Fordi det
gør det nemmere at overskue og holde
orden. Og fordi det gør oppakningen mere
robust, hvis den skulle blive våd.
Vi skal overnatte i telt. Derfor skal du bruge
nattøj, sovepose og liggeunderlag. Til børn
er et gammeldags liggeunderlag klart det
bedste – vi fraråder faktisk de oppustelige.
En lommelygte er en virkelig god ven. Den
anden gode ven er sovebamsen!
Husk lige tandbørsten - og et håndklæde.
Tandpasta, myggebalsam, solcreme og
resten af toilettasken er ”nice to have”,
sådan at hvis bare 1-2 i teltet har, er det
fint.

Det er en spejdertur. Derfor skal du huske
uniform, tørklæde, samt tingene i
”spejderlommen”: Lommebogen
Gnisten/Flammen, sangbogen, blyant og
papir, samt hvis du har knivbevis: din
spejderdolk.
Og ”bestik”. Når spejderne skriver bestik,
menes hele pakken med (dyb) tallerken,
kop, gaffel, ske og viskestykke. Spisekniv,
extra tallerken, teske og andre tilføjelser er
”nice to have”. En mug er en virkelig god
opfindelse. I øvrigt er ”(Plast/metal)
Børnekop/-tallerkener og bestik fra skuffen”
mindst lige så godt som Spejdersports
udvalg. Dagens tip: Skriv navn på bestikket
med neglelak: Det tåler opvask. Pak
bestikket i en stofpose.
Et rimeligt sortiment af skiftetøj er vigtigt. I
den forbindelse skal du tænke ”hvad tager
jeg på, hvis…”
• solen bager
• det blæser
• det regner
• det er varmt
• det er koldt
• jeg skal sidde ved bålet
• jeg skal sove
Det er fint, hvis samme beklædningsdel har
flere roller. Men til sammen skulle det
gerne give svaret på ”når jeg bliver våd”.
Og med 3 dage på Egemosen må der også
gerne være lidt til "hvis jeg bliver våd igen". Vi har forskellige muligheder for at
tørre tøj, så lad være med at forslæbe dig i
extra-extra skiftetøj. Som udgangspunkt
skal du derfor ikke have ”flere ens” med:

Det er bedre, at kunne skifte til noget
andet. Undtagelsen er strømper og
undertøj: På en standlejr tillader vi os den
luksus, at kunne skifte undertøj hver dag:
derfor 4 sæt undertøj. Husk også at
medregne det tøj, du rejser i: Det indgår jo
også i puljen.
Strømper og sko/støvler er et fokusområde.
Tag rigeligt med strømper/sokker med,
både tykke og tynde. Tag 2 par sko/støvler
med, af den gode, robuste slags. Det kan
være kondisko, støvlerne fra i vinters,
vandrestøvler eller tilsvarende. Det ene par
sko skal være egnet til at løbe i. Netop
denne tur går til Egemosen, der som
navnet antyder, har en del mosejord med
dertil hørende mudderhuller. Derfor er
gummistøvler en god ting, medmindre du
har et par virkelig gode vandrestøvler.
Et sæt regntøj er den absolut bedste
forsikring mod regnvejr. Husk det nu.
Blip-blip spil og andet elektronik er en
dårlig idé, fordi det næppe kan tåle
opholdet på lejrpladsen. I øvrigt forbeholder
vi os ret til at konfiskere den slags, hvis det
forstyrrer aktiviteterne.
Husk navn på spejdernes sager. Især
spisegrejet.
Og til slut: Sygesikringsbevis: Pak
originalen i tasken og giv lederne en kopi,
hvor dine forældres mobilnummer er
skrevet på!

