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Oplevelser

Venskaber

Højt serviceniveau
Fællesarrangementer

Hjælpsomme
pionerer
Naturskønne omgivelser
Tæt på skov og strand
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Centersommerlejr 2020
På Gurredam
I år tilbyder Spejdercentret Gurredam centersommerlejr i uge 27 og
28 (1. og 2. uge af skolernes sommerferie).
En centersommerlejr er en uge med
mulighed for spændende aktiviteter, fælles arrangementer og for at
møde nye spejdervenner.

Vores mange bemandede aktiviteter giver jer chancen for at prøve
noget nyt (og måske vildere!), end I
gør til daglig. På centersommerlejren behøver I ikke bruge tid på ting
som madindkøb og planlægning, og
kan i stedet udnytte tiden til samvær med jeres egne spejdere og de
andre grupper på centret.
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For gruppens ledere afholder vi lejrseminar d. 21/5 2020, hvor vi sammen planlægger jeres lejr. Her vælger I aktiviteter, hikes m.m., og vi
planlægger ugens fællesaktiviteter,
så jeres ugeprogram er helt
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på plads, når dagen er omme.
Det er meget vigtigt, at gruppen er
repræsenteret ved seminaret. Læs
mere på side 11.
Vi ses på Gurredam

Med spejderhilsner
Sommerlejrteamet
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Bemandede aktiviteter
Spejdercentret Gurredam har aktiviteter for enhver smag. Alle aktiviteterne på de næste sider er bemandede, hvilket vil sige, at en eller flere pionerer står for instruktionen
under hele aktivitetsperioden. Vi
arbejder løbende på at udvikle nye
aktiviteter, og har du selv en god
ide til andre aktiviteter end dem vi
tilbyder, er pionererne altid klar
med en hjælpende hånd.
I bunden af hver aktivitetsbeskrivelse står den aldersgruppe, som aktiviteten udbydes til. Aldersgrænserne er sat efter vores erfaringer fra
tidligere år, for at spejderne (og
vores pionerer) både kan overkomme aktiviteten, få udbytte af den og
samtidig synes den er sjov.
Der skal altid være en leder med på
aktivitet, som kan holde øje med
spejderne, mens pioneren instruerer.

Smedjen
Har du lyst til at svinge hammeren
og forme jernet, så prøv den gamle
smedje. Her kan du prøve at smede
som landsby-smeden gjorde det for
100 år siden. I vores 3 esser, varmer
vi jernet op til ca. 1200 grader og
former det til prægtige genstande,
såsom kappenåle, bålkroge og knive. Kender du ikke teknikkerne så
gør det ikke spor da alting sker under
sikker
vejledning
af
'smedemesteren' og hans svende.
Smedjen er for 10 årige og ældre.
Max. 12 personer på aktiviteten.

Sæbekassebil
Byg jeres egen sæbekassebil og kør
race mod resten af gruppen på Gurreringen.
Inspireret af technic-LEGO opbygges
sæbekassebilen af enkelte dele,
som er lige til at skrue sammen – og
på den måde kan man selv designe
sin sæbekassebil og bygge den på 11½ time, så man når at køre en
masse ture inden bilen skilles ad
igen.
Sæbekassebil er for 10 år og op.
Max. 12 personer på aktiviteten.
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Oldes Køkken
I Oldes Køkken kan du grutte mel og
lave ost. Du kan bage og stege i den
gamle stenovn og du kan lave lækker mad over bål. Hvis I har lysten til
at lave mad på gammeldags vis, så
har vi opskrifterne og instruktørerne.
Vi tilbyder en hverdagsmenu til alle
aldersklasser af 2½ times varighed.
Oldes køkken er for 8 årige og op.
Max. 10 personer på aktiviteten.

Batik
Batik er en gammel farveteknik,
hvor børn og voksne kan lave deres
egne mønstre og designe deres
egen T-shirt. Det er en super hyggelig aktivitet for alle aldersgrupper,
hvor vi laver nogle flotte T-shirts
(eller hvad man nu kan finde på bare husk på, at det skal være hvidt
bomuld). Aktiviteten er god for både store og små, da den kan gøres
simpel til de mindre, men udfordrende for selv de voksne og klanspejdere.
Alle kommer hjem med et flot og
spændende resultat til at vise frem.
Brug f.eks. T-shirts som patruljeinddeling.
Batik er for alle aldersgrupper.
Ubegrænset deltagerantal

Svævebane
Gurredams svævebane giver sug i
maven og luft under vingerne. Klatr
10 meter op i et træ - og svæv de
100 meter i fuld fart. Spejderne sidder fastspændt og centermedarbejderne er uddannet og trænede i
sikkerheden omkring aktiviteten.
Af sikkerhedsmæssige årsager kører
svævebanen ikke i kraftigt blæsevejr.
Svævebanen er for 10årige og på
Max 12 personer på aktiviteten.
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Skovsti
Gurredam ligger ganske tæt ved
skoven. Pionererne tager jeres spejdere med på en tur fuld af oplevelser og overraskelser.
Skovsti er for alle aldersgrupper og
ubegrænset antal. Aktiviteten foregår uden ledere.
Boulderbox
Er en klatreaktivitet for alle aldersgrupper.
Boxen er som et tvisterspil, hvor der
er mulighed for at klatre på alle 4
sider.

Klatrevæg
Klatrevæggen på Gurredam udfordrer både store og små med sine 7
meter i højden og varierede sværhedsgrader.
Klatretårnet har 3 sider med forskellige typer udfordringer. Derudover har pionererne forslag til forskellige lege og aktiviteter på væggen, der giver alle aldersgrupper
sjove og udfordrende oplevelser.
Alle pionerer, der kører denne aktivitet, er godkendt af instruktører fra
Dansk Klatreforbund.
Klatrevæg er for alle aldersgrupper.
Max. 15 personer på aktiviteten.

Kampen på Kronborg
Kampen på Kronborg er en unik
gådejagt på Kronborg slot.
Spejderne kommer på en underholdende opdagelses rejse gennem, hvor de finder spor og løser
gåder for at fuldføre et mysterium.
Kampen på Kronborg er for
8årige og op.
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Sø
Vores lille sø i hjørnet af centeret er
den helt rigtige lokation for prøve
kræfter med at sejle. Det kan foregå
på en podracer eller en tømmerflåde, som man selv har lavet. Spejderne får lov at bruge deres fantasi til
at bygge et fartøj og der et er samtidig en fin mulighed for at få det
ugentlige bad. Det er ikke sjældent,
at der er mand over bord. Lederne
er også velkommen til at tage en
dukkert- naturligvis iført redningsvest.
Sø er for 8 årige og ældre.
Hikes
På centret har vi pionere, som kan
hjælpe jer med at planlægge en hike gennem det naturskønne Nordsjælland ad korte eller lange ruter.
Der er også mulighed for at låne
kort, så I selv kan planlægge jeres
hike. Vi har lavet et overlay til Google Earth, hvor man kan se ruter,
overnatningsmuligheder, seværdigheder mm. til inspiration.
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GPS-løb
Alt behøver ikke at være så gammeldags som kort og kompas. Hvis I
vil prøve at finde vej på en nyere og
smartere mode, så er GPS svaret.
GPS er et satellitbaseret navigationssystem. Ved hjælp af GPS kan vi
til lands, til vands og i luften bestemme vores placering og fart hele
døgnet og i al slags vejr og overalt i
verden
Der er 3 faste løb:

1. For det mindste er der et løb
rundt på Gurredam Spejdercenter,
så der aldrig langt til hjælp, hvis
GPS’en driller.
2. For de større går turen i skoven,
hvor sværhedsgraden er lidt højere.
3. Skal spejderne til Helsingør kan
man kombinere turen med vores
GPS-løb inde i byen, som fører lige
forbi nogle af de kendte attraktioner.
GPS er for alle aldersgrupper.
Max. 20 deltagere
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Uld
Er neglene begyndt at blive sorte
efter 3 dages lejr? Så er aktiviteten
uld lige sagen. Her kan I vha. sæbevand lave naturmaterialet uld til
alskens filtprodukter. Spejderne kan
bl.a. lave frøer, bolde, tørklæderinge, navneskilte og nøgleringe og
mærker til uniformen.
Uld er for alle aldersgrupper.
Max. 15 personer på aktiviteten.

Gourmettrangia
Her får I mulighed for at bruge trangia'et på nye og spændende måder
og lære, at det kan bruges til andet
og mere end spaghetti og kødsovs. I
skal bage pizzaer og lave chokoladekage bagt i sand. I er velkomne til at
tage egne trangia'er med, eller I kan
låne af os.¨
Gourmettrangia er for 11 år og op.
Max. 12 personer på aktiviteten
O-løb
Vi har en masse o-løb klar til brug i
alle sværhedsgrader og sikkert også
med et twist, som I ikke har prøvet
før. Kort– og kompaserfaring er påkrævet.
O-løb er for 8 årige og ældre.
Ubegrænset deltagerantal.

Andre aktiviteter
Vi finder hele tiden på nye aktiviteter. Der kan derfor blive præsenteret flere aktiviteter på seminaret.

Fællesaktiviteter
På centersommerlejren er der tradition for, at I i fællesskab arrangerer
en eller flere fællesaktiviteter grupperne imellem. På den måde kan I
lære hinanden at kende på en sjov
og anderledes måde. Lejrbål, lederhygge og lignende planlægges af
lederne på seminaret.

Kasseaktiviteter
Udover de bemandede aktiviteter
tilbyder Gurredam en række kasseaktiviteter, hvortil I får udleveret
materialer og instruktion, og derefter selv kører aktiviteten sammen
med jeres spejdere.
Vi kan f.eks. tilbyde Kæmpesæbebobler, Skumvulkan, Naturkompas,
Fotoløb og Origami.
Kasseaktiviteter er for alle.

Spejdercentret Gurredam
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Praktiske oplysninger
Beliggenhed
Gurredam ligger i det skønne Nordsjælland, 5 meter fra skov og ca. 6
km fra Helsingør og Nordkystens
dejlige badestrande.
Den gamle hyggelige købstad Helsingør er især et besøg værd. Her
har I mulighed for at gå i Holger
Danskes fodspor, spise Brostræde-is
eller tage en tur til Sverige. Længere
væk - ca. 1 times rejse - ligger København.

Transport
Der er mulighed for at tage bus fra
stationen i Helsingør (bus 390R).
Turen tager ca. 15 minutter. Bussen
holder lige uden for centret
(Stoppested : Gurredam)

Lejrens længde
Lejrugen går fra lørdag til lørdag.
Uge 27 starter d. 27/6 med afrejse
d. 4/7 senest kl. 11. Uge 28 starter
d. 4/7 kl. 12 med afrejse senest d.
11/7 kl. 11.
I bestemmer selvfølgelig selv lejrens
længde inden for den pågældende
uge. Dog er sidste afrejsedag lørdag
d. 11/7 kl. 11.

Lejrpladser
Vi har 13 faste lejrpladser i forskellige størrelser. De ligger forholdsvis
isoleret, adskilt af levende hegn. I
får jeres helt egen lejrplads, som I
kan indrette efter eget ønske.

Shelters
På de fleste af vores lejrpladser er
der bygget shelters. De står selvfølgelig til fuld disposition for de grupper, der ligger på de pågældende
lejrpladser.
Rafter
I vores velforsynede raftegård er
der rafter i alle længder. De står alle
til fri afbenyttelse.

Værktøj
Centret har værktøj, som f.eks. spader, skovle, save og økser, som kan
lånes, hvis jeres eget går i stykker.
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Tutten
Gurredams kiosk hedder ”Tutten”.
Her kan alle spejdere få brugt deres
lommepenge på postkort, T-shirts,
centermærker, sodavand, slik og is
m.m.
Vi bruger også Tutten som samlingsrum i dårligt vejr, så det er stedet,
hvor I kan møde spejdere fra andre
grupper.

Toiletter og bad
I vores toiletbygning har vi adskilte
drenge– og pigeafdelinger med toiletter, baderum og håndvaske. Derudover har vi et handicaptoilet.
Priserne for at nyde et dejligt varmt
bad er 1 kr. pr. minut. (1-kroner hos
drengene - 2-kroner hos pigerne)

Post til lejren
Post til spejderne skal sendes til:
<Spejderens navn>
<Spejderens gruppe>
Spejdercentret Gurredam
Gurrevej 322
3000 Helsingør

Flaghejsning
Hele lejren mødes hver morgen til
fælles flaghejsning kl. 8.00, hvor
man stiller op i reglementeret påklædning. Til flaghejsningen vil dagens begivenheder m.m. blive gennemgået.
Der vil også være et lille festligt indslag, som grupperne skiftes til at stå
for.
Deltagerantaljustering
Det er muligt at opjustere antallet
af deltagere helt indtil 1 uge før lejrstart. Derimod er deadline for nedjustering d. 21/5 2020. Det er muligt at nedjusterer med max 20 % af
første tilmelding, men planlægningen går selvfølgelig altid lettere,
hvis der rammes nogenlunde rigtigt
allerede ved første tilmelding.

Spejdercentret Gurredam

Brænde
I vores brændeskur ligger brænde i
store stykker til fri afhentning. Der
står også vogne til at køre kævlerne
op til lejrpladsen, hvor de kan saves
og kløves til passende stykker.

Madordning
Vi har en madordning med et nærliggende supermarked, hvor vi
handler ind til de grupper, der ønsker dette. Alle grupper har køle/
fryseplads.

Ledermøder
Hver aften mødes alle ledere for at
tale om dagen, der er gået og koordinering af dagen, der kommer. Pionererne byder på en kop kaffe eller
te.
Pris og betaling
Prisen for centersommerlejren er
kr. 70,- pr. person pr. overnatning,
heraf er kr. 37,50 lejrpladsleje.
Vi bekræfter jeres tilmelding skriftligt. Senest én måned senere skal
depositum på kr. 100,- pr. person
være indbetalt. Restbeløbet skal
være indbetalt senest d. 21/5 2020.
Man kan vælge mellem indbetaling
via netbank eller girokort.
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Lejrseminar d. 21/5 2020
På lejrseminaret skal vi planlægge
lejren, aftale aktiviteter og lejrpladsfordeling, lære hinanden at kende,
tale om madordning og mange andre praktiske ting. Når I tager fra
lejrseminaret vil jeres sommerlejr
være ”klar til brug”.
Lejrseminaret er gratis for en leder
pr. gruppe. For efterfølgende ledere
koster lejrseminaret kr. 60,- pr. deltager.
Det er meget vigtigt, at jeres gruppe
er repræsenteret på lejrseminaret,
så I får indflydelse på jeres sommerlejr.
Der vil være mulighed for at ankomme allerede onsdag, men seminaret starter først torsdag kl. 9. Overnatning kan ske indendørs eller i en
af vores shelters.
I starten af april vil I modtage nærmere besked om lejrseminaret.

Tilmelding
Tilmelding til centersommerlejren
sker ved at besøge vores hjemmeside www.gurredam.dk og udfylde
vores online tilmeldingsformular.

Yderligere information
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
Henriette Schultz
Tlf.nr.: 28405068
Eller ved at skrive til teamet på
csl@gurredam.dk

