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Velkommen på mikrosommerlejr
Efter et par ”kedelige” år med Corona slår vi igen dørene op for mikrosommerlejr på Egemose Centret. Vi
glæder os til at se en masse glade mikrospejdere og ledere til en lejr med tryk på i mikrotempo. Lejren
afholes på Egemosen i pinsen d. 3‐6. juni.
En typisk dag på Egemosen starter med en morgensamling, efterfulgt af et par hyggelige aktivitetsperioder
godt blandet med Tog‐kørsel, frokost, slik‐biks og måske is i solskinnet. Overnatning foregår selvfølgelig i
telte, og maden laver I selv over bål, men det er der jo ingen ben i, da vi har bestilt solskin hele pinsen.
Lørdag aften laver vi mad til jer som afslutning på en dejlig fællesdag og så skal vi selvfølgelig have et
hyggeligt lejrbål sammen.

Aktiviteterne
I løbet af lejren er der fire aktivitetsperioder, hvor I kan afprøve nogle af de mange aktiviteter, som centeret
byder på. På lejren kan I vælge mellem mange forskellige aktiviteter. I kan læse om nogle dem her:
Natur: Egemose Centret har søer og vandhuller så der er gode muligheder for at gå på opdagelse med
fiskenet og vandkikkerter. Vi kan også kigge på træer, bær og lave aftryk af dyrespor.
Bageri: Vi har primi‐ovne, hvori I kan bage pizza til frokosten eller aftensmaden eller kanelsnegle eller boller
til eftermiddagskaffe. Medbring selv fyld, hvis I vil bage pizza.
Fotoløb: Med dette stjernefotoløb kommer I rundt på hele grunden og skal løse en masse spejderopgaver.
Mikrosmedie/Støberi: Hvem siger at mikroer ikke kan smede og støbe? Vi laver flotte tørklæderinge og div.
figurer.
Mikrohejk: Der findes flere gode gåture i mikrolængde i området omkring Egemosen—blandt andet til
”vores” ruin eller til Buresø.
Mikropioner: Hvorfor vente med at bygge med rafter til du er blevet junior? Vi bygger kryds‐og‐bolle spil,
spisebord eller hvad I har fantasi til?
Batik og tøjtryk: Hvis I tager jeres egne hvide t‐shirts med kan I både batikke dem og trykke figurer og
mønstre på dem med trykklodser I selv laver. Det er også muligt at købe hvide T‐shirt med Egemose Logo –
spørg gerne på forhånd, så vi kan have dem klar til jer, hvis I ønsker.
Indianer for en dag: Mikroerne bliver uddannet indianere med eget navn, fjer og indianerhistorier.

Drama: Vi har lavet et dramaforløb i mikrohøjde, hvor vi leger og laver sjov med udklædning, gøgl og
hinanden.
Klatring: Her får du spejderne mulighed for at klatre i høje træer, sammen med vores uddannede
instruktører.
Hvis I har andre, ønsker til aktiviteter, så kan vi sikkert løse dem i fællesskab.
Til alle aktiviteter vil der blive tilknyttet en Mosemand, som vejleder og som også kan komme med en
masse gode tips.
Fællesdag
Udover de faste aktivitetsperioder holder vi fællesdag lørdag eftermiddag. Her vil der være et
gennemgående tema med forskellige mindre aktiviteter, hvor mikroerne kan shoppe rundt og prøve de
aktiviteter, de har lyst til. Vi slutter fællesdagen af med en festmiddag, som mosefolket har tilberedt.
Lejrbål
Vi slutter lejren af søndag aften med et hyggeligt lejrbål med sange og sketches.

Det praktiske
Tid og sted: Lejren ligger i pinsen, 3.‐6. juni på Egemose Centret, Egemosevej 9, 3660 Stenløse.
Tilmelding: I tilmelder jer ved at sende en mail til mikrosommerlejr2022@gmail.com
Sidste frist for tilmelding er d. 1. maj – jeres tilmelding er først gældende, når jeres betaling er registreret.
Vi kan desværre ikke have flere end 150 deltagere, så vi forbeholder os ret til at lukke for tilmeldingen før
fristen.
Betaling: 280 kr. per person som indbefatter leje af lejrplads, aktiviteter og aftensmad på fællesdagen.
Betaling overføres til reg. nr. 3140 konto nr. 3332019260. Husk at anføre gruppe og antal ledere og
spejdere.
Flere oplysninger: Vi sender deltagerbrev med flere oplysninger ud i uge 19. Hvis I har spørgsmål, er I
meget velkomne til at kontakte os på mail eller evt. telefon.
Lejrledere:
Erik Kamper, tlf. 22 65 80 19
Kontakt os via mail – mikrosommerlejr2022@gmail.com

Om Egemosen
Egemose Centret er et selvstændigt spejdercenter, tilknyttet Det Danske Spejderkorps. Centret ligger ved
Ganløse ca. 10 km fra Farum der igen ligger ca. 30 km fra København. Centret ligger ved skoven ikke langt
fra Buresø. Selve spejdercentret består af westernbyen Oak City, der ligger midt på grunden. Det er her vi
har vores materialer og omkring byen foregår mange af vores aktiviteter.
Egemosen har tre lejrpladser, og vi er meget stolte af at have vores egen lille togbane, der transporterer
spejdere frem og tilbage på grunden.
Vi glæder os til at se jer på Egemosen!
Mikrosommerlejrteamet

