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Invitation til alle Claus Nar Familiespejdere, Mikro, Minier og Juniorer 

 

Fælles gruppesommerlejr 2019 på Næsbycentret 

 

Dette års sommerlejr er en fælles sommerlejr for hele Claus Nar Gruppe og går til Næsbycentret, der 

ligger ved Glumsø.  

Næsbycentret er et spejdercenter, hvor der kommer andre spejdere på 

sommerlejr i den samme uge som os. Så der bliver god mulighed for at 

møde andre spejdere og knytte venskaber på tværs af grupper og korps.  

Vi får mulighed for at lave en masse sjove spejderaktiviteter sammen i 

gruppen, og med andre spejdergrupper. 

Vi har kigget i det omfattende aktivitetshæfte og fundet en lang række 

spændene aktiviteter, som vi håber vi kan deltage i – herunder hejk 

(vandretur med overnatning), tømmerflåde bygning, ostefremstilling, 

pizzabagning, sauna, tinstøbning, pionering og en masse andre 

spændende ting.  

På Næsbycentret er alle materialer til aktiviteterne tilstede, så vi skal bare 

vælge hvad vi vil og så møde op og deltage.  

Udover at deltage i aktiviteter skal vi naturligvis indrette vores lejrplads 

med køkkenbord, bålplads, fedtfælde, skraldestativ, lave mad på bål, slå 

telte op, osv. 

 

Hvornår er sommerlejren? 
Sommerlejren starter Lørdag d. 29/6 - 2019 

Familiespejdere og Mikrospejdere deltager: Lørdag d. 29/6 til og med Tirsdag d. 2/7 

Minispejdere og Juniorspejdere deltager i hele lejren: Lørdag d. 29/6 til og med Lørdag d. 6/7  

 

Hvad koster det at komme med?  
Det koster 400 kr. for Familie og Mikrospejdere  

Det koster 900 kr. for Minier og Juniorspejdere  

 

Hvorfor ligger det i uge 27? 
Det ligger i uge 27 fordi det var den uge flest ledere kunne tage ferie fra deres arbejde og komme 

med. 
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Jeg vil vildt gerne med – hvordan tilmelder jeg mig? 
Via hjemmesiden https://www.clausnar.dk – denne tilmelding kræver login – kontakt 

rasmus@clausnar.dk hvis det driller. Tilmelding inden 1. juni – vi har kun reserveret 25 pladser! 

Betaling sker ved tilmelding.  

Tilmeldingsfristen er 1. juni 2019 

 

Hvordan kommer vi derned? 
Når vi ved hvor mange vi skal afsted beslutter vi transportformen. Enten laver vi fælleskørsel eller 

tager toget. 

 

Hvorfor skal jeg tage med på sommerlejr? 
Du skal tage med på sommerlejr fordi det er super hyggeligt og tingene foregår i vores eget tempo 

og vælger selv hvilke aktiviteter vi deltager i. Enkelte ting ligger dog fast – nemlig den fælles 

morgensamling hver morgen og den store fællesdag. På fællesdagen laver alle deltagere på 

sommerlejren aktiviteter sammen og slutter af med fællesspisning. 

 

Må jeg have lommepenge med?  
Ja det må du gerne – men ikke mere end 25 kr. pr hele lejrdag.  

Medbring ikke slik – lommepengene kan bruges i boden på centret, hvor der kan købes slik, 

sodavand, postkort, frimærker osv.   

 

Hvad skal jeg have med på sommerlejr 
Uniform, tørklæde og bælte.  

Sovepose og lagenpose 

Liggeunderlag (ikke luftmadras) 

Dit allerkæreste og mindste sovedyr (hvis det altså kan lide at sove i 

telt) 

Nattøj – eller andet til at sove i 

Toiletartikler: tandbørste, tandpasta, vaskeklud, håndklæde, 

shampoo, sæbe, evt. hårbørste og hårelastikker 

Solcreme og solhat 

Tøj: Sokker, Underbukser, T-shirts, Langærmet bluse, Shorts, Lange bukser, Badetøj 

Varm trøje/fleecetrøje til om aften (husk vi skal være ude) 

Regntøj og gummistøvler (hvis alle har det med så bliver det jo ikke regnvejr!) 

Sko/støvler som er lukkede og gode at gå i 

https://www.clausnar.dk/
mailto:rasmus@clausnar.dk
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Sandaler (som sidder fast på foden – ikke klipklapper) 

Lommelygte/pandelampe 

Sygesikringsbevis 

En pose til snavsetøj 

En lille turrygsæk til når vi skal ud af lejren. 

Spisegrej og viskestykke 

Alt dette skal pakkes i en rygsæk, som du selv kan bære – også når vi skal på hejk (kun mini og 

junior)! 

 

Husk at mærke alle dine ting med navn 

 

 

 

 


