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Informationshæfte for 

Divisionssommerlejr 

2020 

 

Næsbycentret 
SJÆLLANDS SMUKKESTE CENTER  

 

 
 

  

27. marts 2020 
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Lejrpladsen 
 

Vi skal bo på den »gamle« del af Næsbycentret, som nedenstående billede viser. 

På vores del af lejren vil vi bo gruppevis. Dog vil der være en fælles Tropslejr, og en fælles Klanlejr. 

En detaljeret lejrplan offentlig gøres senere. 

Udover Egedivision, med ca. 450 deltagere, vil der på centret være yderligere en dansk og en tysk 

gruppe med tilsammen ca. 200 deltagere. 

Lejrens adresse: 

Næsbycentret 

Skelbyvej 126 

4171 Glumsø 

Centret opfordrer til IKKE at sende post eller andet, idet det mange gange fremkommer efter 
spejderne er taget hjem. Tag evt. postkort med hjemmefra og vi deler det gerne ud. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toiletter og bad Divisionens base – info, proviant og samaritter 

 

Parkering af biler og trailere under lejren 
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Specielt for telte over 50 kvm (Mastesejl) 

 

Det gruppernes egen opgave/ansvar at der er indhentet nødvendig byggetilladelse inden lejren 

Vi har været i kontakt med Center for Plan & Miljø i Næstved kommune - her kunne: 

Bygesagsbehandler 

Kim Stougaard 

kisto@naestved.dk 

5558 6126 (direkte nr.) 

Oplyse;  

Byggetilladelsen skal ansøges gennem ansøgningsportalen: www.bygogmiljoe.dk 

Der skal medsendes oplysninger om teltets størrelse og placering, samt hvor mange personer der 

skal benytte teltet samtidigt. 

Alt efter teltets størrelse og brug vurderer jeg umiddelbart, at der er tale om brandklasse 1 og 

konstruktionsklasse 1. I så tilfælde er det ikke nødvendigt at indsende nærmere brandteknisk eller 

statisk dokumentation. Hvis der er tale om store telte med mange overnattende vil brand- og 

konstruktionsklassen dog være højere, og der vil være krav om brandteknisk og statisk 

dokumentation.  

Håber ovenstående besvarer dit spørgsmål, ellers er du velkommen til at kontakte mig. 

 

Transport til og fra lejrpladsen 

 

Grupperne sørger selv for transport af spejdere og materiel til/fra lejren. 

Idet der er rigtig mange, som kommer/tager afsted på samme tid, indskærpes det, at alle 
overholder og efterlever de anvisninger, som bliver givet af det personale som regulere trafikken – 
de er der for at hjælpe. 
 
Der må ikke køres ind på lejrområdet. Der vil være mulighed lån af sækkevogne, trillebøre og så 
har man lov at skubbe sin trailer hen hvor der er brug for det.  
Trailerne skal skubbes ud på p-pladsen efter aflæsning. 
 
OBS: Parkering af biler og trailere under lejren skal gøres på den anviste plads – se ovenstående 
billede – side. 2 
 

mailto:kisto@naestved.dk
http://www.bygogmiljoe.dk/
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Foropgave 
 

Hver gruppe får udleveret en plantekasse og nogle økologiske frø til krydderurter. I plante kassen 

vil der være plads til 3-4 grupper af frø. Frøene skal såes, således at der ved sommerlejerens start 

er fuldt udvoksede krydderurter i plantekassen Det er optil grupperne hvordan opgaven løses. 

Men f.eks. kunne hver gren få ansvaret for af fremspire en gruppe af frø i plante kassen. 

I forbindelse med åbningsceremonien samles alle plantekasserne ved madudleveringen, således at 

krydderurterne frit kan anvendes i forbindelse med madlavningen. 

 
 

 

Proviant 
 

Der vil blive udarbejdet en lejrkogebog. Til aftensmad vil der dagligt være 3 retter at vælge 

imellem, heraf en vegetarisk. Alle bør vælge mindst en dag med en vegetarret. Der vil også være 

mulighed for at bestille råvare til pizza - dog kun en dag i løbet af lejren. 

Kogebogen forventes udsendt ultimo april, med tilsvarende deadline for tilmelding ultimo maj. 

Hvis henholdsvis trop og senior selv kan tage initiativet til at finde sammen om fælles bestilling, 

tilbydes madudleveringen til de 2 grene. 

 

Madudlevering 

Åbningstider: 

7:30 - 9:00 Morgenmad  

11:30 -13:00 Frokost 

16:00 - 18:00 Aftensmad 
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Aktiviteter 
 

Aktivitetskataloget er udsendt og der er deadline for tilmelding fredag den 24. april  

Aktiviteterne er opdelt i følgende:  

• Særlige aktiviteter, bookingnumre fx Ege-1  

• Kanosejlads, bookingnumre fx Kano-5  

• Næsbys centeraktiviteter, bookingnumre fx B-35 

• Næsbys hikes, bookingnumre fx H-140 

Der vil være egne busser (kun Ege division)  

til aktiviteter uden for centeret. 

Mail til udvalget: aktivitet@egedivision.dk 

 

Ugeplan 

Hovedpunkter 

 

Lørdag kl 14:00 - 16:00 Spejderne ankommer 

Søndag aften: Officiel åbning 

Onsdag 10:00 - 19:00: Familiespejderdag 

Onsdag aften: Fælles lejrbål 

Fredag aften: Fælles afslutning for spejderne. Herefter socialt lederarrangement. 

Lørdag formiddag. Hjemrejse leder 

Alle ledere deltager i det fælles lederarrangement fredag aften idet et stærkt netværk er med til at 

styrke samarbejdet og vores muligheder for at lave gode arrangementer for vores spejdere. 

 

Onsdag kan divisionens familiespejder kommer på besøg og deltage i aktiviteter. 

 

Oversigt 

 

Se sidste side i denne information. 

mailto:aktivitet@egedivision.dk
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Detaljeret Dagsforløb 
 

Med forbehold for ændringer. 

Dagsprogram 
Tidspunkt Aktivitet 
07.30 - 09:00 Madudlevering 

08:00 - 09:00 Morgenmad 

09:00 - 09:15 Flaghejsning 

09:20 - 11:30 Aktiviteter 

11:30 - 13:00 Madudlevering 

12:00 - 13:00 Frokost 

12:30 - 13:30 Biksen åben 

14:00 - 16:00 Aktiviteter 

17:00 - 17:30 Ledermøde 

17:00 - 19:00 Madudlevering og aftensmad 

19:00 - 20:00 Biksen åben 

19:00 - 20:00 Affaldsaflevering 

22:00 - Cafe 

Rengøring af toiletter og bad: kl. 08:30 og 16:30 

 

Politikker 
 

Rygning 

Rygning foregår bag garagen i gårdspladsen, IKKE andre steder. 

Alkohol 

Alkohol foregår om aftenen og ikke foran spejdere, hvis det ikke kan holdes til den ene aften med 

lederhygge, foregår det på egen lejrplads – i telt. INGEN må være beruset på Næsbycentret. 

Telefoner 

Der afgør grupperne selv, men husk opladning er begrænset. 

Sengetid og Ro på lejrpladsen  

Der skal være ro i lejren kl. 22:30 

Ingen ”støjende” anlæg accepteres og evt. påbud skal efterleves. 

Forældrebesøg 

Nej tak – vi ses om fredagen til afslutningen 
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Praktikaliteter 

 

Lejrkiosk / Biksen 
 

Der kan købes mærker, center T-shirts m.m. i biksen, men husk kun mod kontakt betaling og der 

gives ikke kredit. 

Der kan købes poletter til varmt bad. Det koster 10.kr for en polet. 

 

 

Næste information 
 

Vi håber at kunne afvikle ét fysisk møde tirsdag den 28. april 2020. 

Nærmere information følger. 

 

Hvis du har brug for supplerende oplysninger kan du kontakte: 
 
Jesper Johansen på jesper.johansen@kongsvend.dk, tlf. 2443 7225  
eller  
Ole Dalskov på oledalskov@mail.dk, tlf. 4032 7728. 
 
Med venlig spejder 
hilsen 
Teamet 
  

mailto:jesper.johansen@kongsvend.dk
mailto:oledalskov@mail.dk
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