Kære deltager på Egemosens MUS lejr 2018
Det er en stor fornøjelse at kunne fremsende dette deltagerbrev til jer alle som tegn på at vi er ved at være klar
med årets MUS lejr til jer. I år bliver vi 10 grupper og hele 160 spejdere samt ledere. Vi glæder os utrolig meget
til at se jer. Herunder kommer der lidt yderligere praktiske information, som vi håber, kan gøre det hele lidt
lettere for os alle sammen. Især vil vi gerne opfordre til, at I nærlæser informationen omkring parkering, da det
kan blive lidt af en hårdknude, hvis vi ikke hjælper hinanden med at få det klaret på den bedst mulige måde. Vi
håber at I vil være behjælpelig med at give informationen videre til forældrene der kommer og afleverer eller
henter spejderne, så alle er med på hvad vi kan tilbyde. Bemærk venligst, at lejren er programsat til at slutte
med samling søndag kl. 12 på centeret. Dvs. at spejderne først er klar til at blive hentet fra parkeringspladsen i
skoven et stykke tid senere, afhængig af om I har slået telt ned og er klar til afgang lige efter samlingen eller om
I lige skal bruge lidt tid på at blive helt klar til afgang. Koordiner gerne tidspunkt med forældrene, så I undgår
uønsket ventetid i forbindelse med parkering.
Har I yderligere spørgsmål eller lignende, skal I ikke tøve med at henvende jer per mail – den vil blive besvaret
hurtigst muligt. Vi glæder os til at se jer allerede på fredag!
Mosehilsner
Amanda og Jesper samt resten af Mosefolket
Parkering
Da der er meget begrænsede parkeringsmuligheder på Egemose Centret, henvises parkering med hensyn til
afsætning og afhentning af spejdere til Parkeringspladsen i Ganløse Egede, se kort herunder. Egemosen sørger
for skiltning og guidning i forbindelse med aflevering og afhentning i tidsrummet 17‐18 om fredagen samt ca.
12.00‐13.00 om søndagen. Beregn ca. 25 min (eller mere til små trætte spejderben) til gang fra skoven til
centret. Hvis der er behov for GPS assistance til parkeringspladsen, kan adressen Lyngevej 97, 3660 Stenløse
benyttes. På kortet herunder er der markeret en sti der fører gennem skoven den korteste gårute til centret.
Det vil være muligt I begrænset omfang at køre ned til centrets parkeringsplads for at afsætte eller afhente
telte eller andet tungt grej. I bedes respektere, at det kun er til afsætning af grej eller ved andre særlige behov.

Program:
For at forberede jer bedst muligt på hvad I kan forvente kommer her et kort program, så I kan se hvornår der
kører aktiviteter, hvornår vi skal spise og hvornår spejderne kan snolde i vores Biks mv.
Fredag:
Fra kl. 17: Ankomst, telslagning og evt. spisning af egne madpakker
19.00 ‐ Samling og velkomst
19.00‐20.00 ‐ Aftenaktivitet (samling foran Hotellet)
22.00 ‐ Ledermøde – velkommen i Saloonen!
Lørdag:
08.00 – 8.50 Morgenmad i ”Gaden” (udendørs)
09.00 Samling på Mindepladsen
09.15 – 12.00 Aktiviteter (med pause halvvejs)
12.15 – 13.00 Frokost i ”Gaden”
13.00 – 14.00 Biks, tog og fri leg
14.00 – 16.45 Aktiviteter (med pause halvvejs)
18.00 – 19.00 Aftensmad i ”Gaden”
19.30 Lejrbål
? Ledermøde (vi aftaler tidspunktet på ledermødet fredag)
Søndag:
08.00 – 8.50 Morgenmad i ”Gaden”
09.00 Samling
09.30 – 11.30 Aktiviteter
11.30 – 12.00 Frokost i ”Gaden”
12.00 Afslutnings samling og tak for denne gang
14.00 – Egemosen lukker

Overnatning/teltslagning:
Vi anbefaler, at I slår lejr på Mindepladsen, som er vores største lejrplads (og også den der ligger tættest på
toiletterne). Da vi bliver mange på lejren opfordrer vi til, at teltene ikke ligger for spredte, så vi alle kan ligge på
samme plads. Det vil være muligt at slå lejr på en af Egemosens andre lejrpladser, hvis det ønskes.
Biks
Lørdag i frokostpausen åbner vores Biks, hvor det er muligt for spejderne at købe lidt slik, en is eller noget af
vores merchandise (t‐shirts 70 kr, mugs 25 kr, EC mærke 10 kr). Det vil være muligt at lave kontanthævninger
ved betaling med MobilePay.

Generelle retningslinjer for færdsel på grunden
‐ Afgrænsning af grunden. Åen mod nord, hegn mod plantage mod syd og øst.
‐ Kørsel på Undinevej. Max. 20 km. I timen, og helst udkørsel til Lyngevej.
‐ Brænde: I skovbunden, (pas på de sumpede områder).
‐ Bål og åben ild må KUN ske på de eksisterende bålpladser grundet tørvejord/mosebrand.
‐ Jernbanen/toget: Al færden på jernbanen – både skinner og sveller – er forbudt! Svellerne kan
være meget glatte og man kan slå sig meget. Ej heller at spejderne leger med toget samt vogne. De er tunge
og man kan let komme til skade.
‐ Brandslukningsmateriel forefindes på pladserne og skal altid være klar til brug.
‐ Førstehjælpskasser findes også på lejrpladserne. I Saloonen, er der en udvidet
førstehjælpskasse med forbindinger og medicin m.m.
‐ Der må ikke saves i rafterne, ligesom de ej heller må brændes.
‐ Rygning må kun foregå ved bålpladserne. Det er forbudt at smide cigaretskodder på
grunden. Vi henstiller til at der ikke ryges under aktiviteterne.
‐ Det er forbudt at køre ind på lejrpladserne med biler, trailer etc. Traileren må gerne skubbes ind og blive tømt
‐ En sidste praktisk ting er, at Egemosen er et yndet sted for flåter samt, grundet sine mange små vandhuller,
også et yndet myggested. Det kan derfor være en god ide at medbringe myggeolier/‐spray samt tægetang.

