


Om lejren: 
Her er informationerne om miniernes sommerlejr. Vi ankommer onsdag midt i lejrugen. 
Gruppens juniorer er der hele ugen og vi skal dele lejrplads med dem. I hele lejrugen vil 
der være ca. 200 deltagere fra de forskellige spejderkorps på Gurredam Spejdercenter. 
 
Tidspunkt: 
Onsdag d. 4. juli- lørdag d. 7. juli.  
 
Udrejse: 
Vi mødes onsdag kl. 9:00 på Langagergård. Der vil være forældrekørsel til spejdercentret.  
 
Hjemrejse: 
Forældre der hjælper med transport bedes møde ved Gurredam lørdag senest kl. 11:00. 
Har man mulighed for at give en hånd med pakning af telte og grej, er man velkommen 
allerede fra kl. 9:30.  
Vi regner med at være ved Langagergård ca. 
kl. 12:30. 
 
Adresse: 
Adressen er: 
 
Spejderens navn 
DDS Skovgruppen 
Spejdercentret Gurredam 
Gurrevej 322 
3000 Helsingør  
 
Sender I pakker med slik, bør der være, så man kan dele med alle. Det kan være svært for 
post at nå frem i lejrugen. Man kan i stedet sende hilsner på centrets Facebook-side: 
www.facebook.com/Gurredam. Husk at skrive navn og gruppe. Udvalgte hilsner vil blive 
oplæst på de fælles morgensamlinger. 
 
Lommepenge: 
Lejrens biks åbner hver dag i frokostpausen og om aftenen. Her sælges slik, is og soda-
vand m.v. Der sælges også centrets T-shirts til 65,- kr. 
I må medbringe max. 75 kr. til slik/diverse og 65 kr. til T-shirt, hvis I vil købe sådan én. Vi 
laver en lejrbank, hvor der er mulighed for at få opbevaret sine penge. 
 
Dagsprogrammet 
Dagsprogram på Gurredam ser sådan ud: 
8:00    Morgensamling 
8:30    Morgenmad 
9.30—12:00   Formiddagsaktivitet 
12.00    Frokost 
13.00—13:45  Tutten er åben 
14.00—16:30 Eftermiddagsaktivitet 
18:00   Aftensmad 
19:30—20:30 Tutten er åben 
20:00   Ledermøde 
22:00   Ro i lejren 
 
 
 

http://www.facebook.com/Gurredam


Medbring: 
 Liggeunderlag, sovepose og nattøj 
 Regntøj og gummistøvler 
 Skiftetøj, trøje/fleece og fornuftigt fodtøj 
 Badetøj, shampoo og håndklæde (obligatorisk i forbin-

delse med sø-aktivitet) 
 Penge til bruser (drenge 1-kroner/piger 2-kroner) 
 Spisegrej (tallerken dyb og flad, krus og bestik) og vi-

skestykke 
 Toiletgrej, solcreme, myggebalsam, kopi af sygesik-

ringsbevis og evt. medicin 
 Kniv, lommelygte, uniform, sangbog og tørklæde 
 Lommepenge, drikkedunk og madpakke til frokost ons-

dag 
 

Andre oplysniinger: 

 Spejderne har ikke mulighed for at oplade mobiltelefoner 
m.v. Så lad den blive derhjemme.  

 På lejren skal man altid have fodtøj og spejdertørklæde på. 

 I vil blive bedt om at udfylde en fotoseddel, som angiver om 
Gurredam må anvende billeder af jeres børn. 

 I vil få et lejrmærke når lejren slutter (så det skal I ikke kø-
be i biksen). 

 Har I behov for at kontakte os,, kan I ringe til Henning på 
tlf. 51 55 67 05.  

 Hold øje med Facebook, hvor vi vil lægge billeder og nyhe-
der på www.facebook.com/skovgruppen.  

 

 

Pris og tilmelding: 
Prisen for deltagelse er 500 kr.  
 
Tilmeldingsfristen er d. 10. juni. Tilmelding sker på 
www.skovgruppen.dk/butik.  

http://www.skovgruppen.dk/butik


Onsdag 

4/7 

Torsdag 5/7 Fredag 

6/7 

Lørdag 

7/7 

Dag 
 

Ankomst 
ca. 10:00 
Rejse telte 

Søaktivitet Kampen 
om Kron-
borg 

Lejrned-
brydning 
Hjemrejse 

Formiddag 

Olde´s  
køkken 

Evt. kasse-
aktivitet 

Evt. kasse-
aktivitet 

 Eftermiddag 

 Fælles lejr-
bål 

  Aften 

Ugeplan: De planlagte aktiviteter. 
 

Lejrkort: Vi skal ligge på lejrplads 13 (rød markering). Langtidsparkering er længere nede af 
Gurrevej. 

LANGTIDSPARKERING. 


