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PÅSKEKURSUS 2021 –
VELKOMMEN TILBAGE TIL LEJREN
Vi er mere end klar til igen at kunne byde spejdere velkommen på
Egemose Centret i påsken 2021 – og vi er sikre på, at vi ikke er de
eneste, som er klar på en oplevelse med vores spejdervenner.
Hvad er påskekursus?
Påskekurset er for tropsspejdere, som er klar på:
• At få nogle fede oplevelser, som du ikke får i hverdagen
• At lære om samarbejde i patruljen
• At blive inspireret til at gøre dit daglige spejderarbejde vildere
• At møde nye venner
Kurset finder sted på Egemose Centret. På kurset er patruljen afsted uden leder. Til gengæld får hver patrulje en vejleder, som hver dag sætter fokus på at udvikle patruljen og
samarbejdet. Påskekurset er en blanding af klassiske spejderaktiviteter, vilde oplevelser,
nye venskaber og refleksionsarbejde om det gode patruljeliv. I år sætter vi særligt fokus på
at få gejst og god energi med i spejderarbejdet, når vi vender tilbage til lejrlivet efter et noget
stille 2020. Derfor kommer vores aktiviteter særligt til at have fokus på at man har en god
oplevelse med sin egen patrulje og med sine nye venner.
Hvor og hvornår foregår kurset?
Kurset foregår på Egemose Centret, Egemosevej 9, Ganløse 3660 Stenløse i påsken 2021.
Kurset varer fra torsdag d. 1. april-søndag d. 4. april.
Hvornår åbner tilmeldingen?
Tilmeldingen er åben fra d. 27. januar og frem til d. 10. marts eller til kurset er fyldt. Herefter
skriver vi folk på venteliste.
Prisen pr. person er 565,-

Hvordan melder jeg mig til?
Du melder din patrulje til ved at skrive en mail til paaske2021@gmail.com. Oplys patruljens
navn, antal personer, navn og alder på patruljemedlemmer og eventuelle allergier. Husk
også at oplyse kontaktperson og e-mail for patruljen, så vi kan sende informationer om kurset til jer. Herefter får I et svar omkring betalingsoplysninger. Jeres tilmelding er registreret,
når I får en bekræftelse fra lejrlederne og betalingen er gennemført.
Hvor mange kan deltage på kurset?
Situationen omkring COVID-19 er fortsat usikker. Derfor har vi i år måtte sætte et loft på 65
deltagere af hensyn til plads og sikkerhed, så vi kan sikre en god og tryg oplevelse for alle
deltagere. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.
Skulle det ske, at det ikke bliver muligt at gennemføre kurset på grund af COVID-19 får alle
selvfølgelig deltagergebyret retur.

Vi glæder os helt vildt til at se jer!
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