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Invitation til Divisionssommerlejr 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

På NÆSBYCENTRET 

SJÆLLANDS SMUKKESTE CENTER  
 

 

Så er det nu, du skal melde dig til årets sommerlejr sammen med 500 andre fra Divisionen! 

 
 
Lejr-periode: 4. – 10. juli 2020 (alle fra Kong Svend deltager på hel lejr). 
 
Der er fælles afslutning med bespisning og underholdning fredag, hvor dine forældre og søskende er inviteret til 
kl. 17. Efter aftensmaden er der fælles underholdning og afslutning mellem kl. 19 – 20.  
 
 
Pris: 1.200 kr. 
Depositum på 500 kr. tilmelding, senest d. 5. marts 2020. 
Restbeløbet på 700 kr. vil blive opkrævet omkring 1. maj. 
 
 
 
 
 
 

http://www.egedivision.dk/
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Transport til/fra lejren: 
Kong Svend arrangerer fælles transport til lejren, men I skal selv sørge for afhentning ved lejrens afslutning. 
 
Afrejse: Lørdag den 4. juli 2020 ca. kl. 13 
 Nærmere information følger 
 
Afhentning: Fredag den 10. juli 2020 fra kl. 17 
 
Idet der er rigtig mange, som tager afsted på samme tid, indskærpes det, at alle overholder og efterlever de 
anvisninger, som bliver givet af de personer som regulerer trafikken – de er der for at hjælpe. 
N.B. Der må ikke køres ind på lejrområdet. 
    
 
Lejr T-shirt: 
Der er mulighed for at købe en Sommerlejr T-shirt med logo for 80,- kr. Hvis du ønsker det, så angiv størrelse på 
tilmeldingen. 
 
Lejrbog: 
Der bliver udsendt lejrbøger med info om lejren til grupperne i løbet af maj måned. 
 
Aktiviteter: 
Din leder vil på et senere tidspunkt modtage et katalog med aktivitetstilbud. Det skal I snakke om ved et 
spejdermøde. 
Udover nogle af Næsbys egen aktiviteter arbejder divisionen på aktiviteter omkring Sporvejsmuseet, Gavnø slot, 
kanosejlads på Suseåen, træklatring og meget andet spændende.  
 
Forsikring: 
Du er under lejren ulykkesforsikret af korpsets:  
https://dds.dk/artikel/ulykkesforsikring 
 
Særlige forhold: 
Får du lægeordineret medicin? Har du allergi overfor madvarer, pollen, insektstik eller andet? Er der medicin du 
ikke kan tåle eller der er andre specielle forhold, som kan påvirke dig under lejren – Så husk at skrive det på 
tilmeldingen. 
HUSK at medbringe dit sundhedskort (tidl. sygesikringsbevis) i original eller kopi. 
 
Lejrens adresse er: Næsbycentret 
 Skelbyvej 126 
 4171 Glumsø 

 
Centret opfordrer til, at der IKKE at sendes post eller andet, idet det mange gange først kommer frem efter 
spejderne er taget hjem. Giv evt. lederne posten med ’hjemmefra’, så kan vi dele det ud. 
 

 
Mange spejderhilsener fra 
Ege Division og Lederne i Kong Svend 

http://www.egedivision.dk/
http://www.naesbycentret.dk/images/Aktivitetsh%C3%A6fte__DA_2019_-_hjemmesiden.pdf
http://sporvejsmuseet.dk/backupall/index.htm
https://www.gavnoe.dk/
https://dds.dk/artikel/ulykkesforsikring

