MUS-LEJR 2022
LEDERINFORMATION
Hej Ledere,
Velkommen til MUS-lejr 2022
MUS-lejr på Spejdercentret Gurredam er en temalejr for de mindste spejdere fra alle korps (6-10 år),
som afholdes i Pinsen – i år d. 3.-5. juni 2022.
Deltagelse i MUS-lejren sikrer en fuldt planlagt lejr med en tematisk ramme, hvor alle aktiviteter samt
måltider (bortset fra medbragt madpakke til fredag aften) er inkluderet. Centeret er fyldt med
engagerede pionerer, der har tilrettelagt weekenden ned til den mindste detalje, og vi glæder os til
at lave en fortryllende weekend for jer og jeres spejdere. Til gengæld har vi brug for jeres hjælp til
afviklingen af weekendens opgaver, hvorfor I skal sørge for at være rigeligt med ledere tilmeldt,
således at I både kan stille ledere til at passe jeres spejdere, samt stille ledere til rådighed for afvikling
af aktiviteter og rengøring af fx toiletter undervejs. Det vil sige, at vi er afhængige af jeres hjælp til at
køre aktiviteterne i løbet af lejren – disse vil dog være gennemarbejdede, fuldt klargjorte og I vil på
forhånd modtage instruktioner i de enkelte aktiviteter. I løbet af lejren vil der være to ledermøder,
hvor vi fordeler disse opgaver og I vil modtage yderligere informationer omkring lejren, hvorfor det
er vigtigt at I husker at sende en leder pr. gruppe op til disse møder.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
➢ I er velkomne til at ankomme til spejdercentret fredag d. 3. juni fra kl. 17 og frem til kl. 19.45.
Ved ankomst bedes I melde jeres ankomst oppe ved centeret, hvor I vil få anvist lejrplads,
således at I kan slå telte op, spise jeres madpakker og indrette jer.
➢ Kl. 20.00 starter vi med en åbningsaktivitet, hvorefter det er sengetid for børnene.
➢ Vi slutter af søndag kl. 11.00, hvor der er afgang fra Spejdercentret.
➢ I vil som ledere ikke følges med jeres egne spejdere rundt på aktiviteter hele weekenden, men
der er altid voksne til stede.
➢ I vil på lejren få udleveret en kvittering for jeres betaling på 300 kr. pr person, hvor
lejrpladslejen på 75 kr. pr person er udspecificeret, så I kan bruge den til refusion hos
kommunen.
➢ Tilmeldingen er åben på www.gurredam.dk og alle eventuelle spørgsmål I måtte have
besvares hurtigst muligt på teamets mail: muslejr@gurredam.dk.
Vi håber at se jer alle til en fantastisk MUS-lejr på Spejdercentret Gurredam.
Spejderhilsener fra MUS2022 Teamet
Kåre, Anna og Jonas

