DETEKTIVLEJR
på Egemosen
MUS lejr Egemosen 2018

Til september omdannes Egemosen til en vaskeægte detektivskole! Skolen søger nye
detektivaspiranter og alle seje mini og junior spejdere kan søge om optagelse. På skolen vil
aspiranterne lære hvordan man bliver en rigtig detektiv: Vi skal lære at lede efter spor og
gemte ledetråde. Vi skal lære om hvordan man løser mysterier og gåder, og finder frem til
den skyldige. Og hvem ved, måske dukker der et ægte mysterium op, som vi alle skal
hjælpe hinanden med at løse.
Praktiske oplysninger




Detektivskolen åbner på Egemose Centret, Egemosevej 9 i Ganløse, fredag d. 21.
sep. kl. 19. I kan ankomme tidligere – bare ikke før kl. 17. Lejren slutter igen søndag
d. 23. sep. kl. 12.
Medbring madpakker til fredag aften, og husk spisegrej til de resterende måltider,
som vores helt eget madhold kokkerer til alle deltagende detektiver. Overnatning
sker i eget medbragt telt på Mindepladsen.

Om MUS lejr på Egemose Centret

MUS lejr er en lejr for minier og juniorer, og naturligvis også deres ledere. Der er et
engageret team fra Egemosen, som arrangerer alle aktiviteterne, så det er bare om at møde
op og nyde weekenden. Alle måltider bliver tilberedt af Egemosens madholdet, men til
gengæld skal lederne deltage på aktiviteterne med spejderne og måske hjælpe med en post.
Tilmelding

Tilmelding sker ved at sende en mail til colde85@hotmail.com med angivelse af hvor
mange spejdere, samt ledere I kommer. Seneste frist for tilmelding er den 7. september.
Prisen for lejren er 270 kr. per deltager, der dækker lejrpladsleje, aktiviteter samt 5
måltider. Efter d. 7. september er det ikke muligt at få tilbagebetalt allerede indbetalt
tilmeldingsbeløb, men det vil være muligt at eftertilmelde deltagere indtil d. 14. september,
hvis der stadig er ledige pladser.
Eventuelle madallergier og lignende bedes angivet ved tilmelding. Tilmeldingen er først
registret og pladsen garanteret, når pengene er indbetalt på Egemosens kontonummer:
Danske Bank, reg. 3140 konto 3332019260. Indbetalingen skal være mærket med:
”MUSlejr og gruppenavn”.
Yderligere info

Omkring 1. september bliver der udsendt deltagerbrev med lidt flere praktiske oplysninger.
Indtil da er I velkomne til at se vores hjemmeside www.egemosen.dk under ’Kommende
Lejre’ eller følg Egemose Centret på Facebook – giv os gerne et Like. Hvis I har spørgsmål,
er I velkommen til at kontakte lejrlederne på colde85@hotmail.com.
Vi glæder os til at se jer på Egemose Centret til Muslejr anno 2018.
Med venlig hilsen
Lejrledere Amanda og Jesper
samt resten af teamet på Egemosen

