
          Deltagerbrev til påskekursus  

     Toggerbo Spejdercenter 2016 
  

 

 

Kære kursus deltager  
Dette deltagerbrev skal sendes til alle i patruljen, og fungerer samtidig som bekræftelse på jeres tilmelding.  

Nu nærmer årets påskekursus sig, som finder sted på Toggerbo Spejdercenter. Her vil du sammen med din 

patrulje deltage i en uforglemmelig lejr. Dette brev er propfyldt med vigtigt information, så læs det hele 

grundigt igennem. På dette kursus vil I ikke have jeres leder med, så derfor er der nogle ting, I skal være for-

beredt på. I skal selv tilberede alle måltider, men I vil få udleveret opskrifter og madvarer. Maden vil blive 

tilberedt på bål. Første måltid, der er med i kurset er søndag aften og sidste er lørdag morgen. Her er der 

mulighed for at smøre madpakker, hvis man har en lang tur hjem. I skal hele ugen sove i bivuak, hvortil I vil 

få udleveret halm til at fylde i, så I kan sove godt og varmt. Det kan være I skal bruge nogle af jeres patrulje-

møder op til påsken, på at forbedre kokkeevnerne eller se på hvordan man bygger en fed bivuak.      

Start og slut  
Kurset starter den søndag 20.03.16 kl. 12 på Toggerbo Spejdercenter, Toggerbovej 1 8420 Knebel. Tjek ind 

er åben mellem 12 og 13. Bliver jeres tog forsinket eller andet, så ring straks på 28 44 46 91 så vi kan finde 

en løsning til jer.  

Kurset slutter lørdag 26.03.16, kl. 12 på Toggerbo Spejdercenter. Toggerbovej 1 8420 Knebel 

Hvis I rejser med offentlig transport er nærmeste stoppested i Femmøller (Hvidmosevej). Bus 123, mod 

Ebeltoft kører hertil. Find bus tider på rejseplanen.dk. Der er 4,5 km fra busstoppestedet til Toggerbo, så 

derfor vil vi køre jeres patruljekasser for jer, så I ikke skal gå med dem. Hvis I vil have den kørt til bussen når 

I skal hjem igen, skal I sende en mail til paaske@toggerbo.dk hvor I skriver patrulje navn og hvilken bus i 

forventer at nå. 

Eftersom der er mange, der rejser i påsken, vil vi anbefale jer at bestille billet i god tid, Vi vil også gøre op-

mærksom på, at I muligvis også er nødt til at bestille plads til jeres patrulje kasse. Det er også langt lettere 

at komme hjem, hvis I har planlagt hjemturen inden I tager af sted.   

Aktiviteterne  
På dette kursus vil der være forskellige typer af aktiviteter. Der vil være aktiviteter hele patruljen skal del-

tage i, samt aktiviteter der foregår individuelt. Der vil også være nogle frivillige tilbud samt rig mulighed for 

at møde nye spejder og samarbejde med de andre patruljer. Der vil på kurset være en heik med overnat-

ning.  
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Specielle behov  
Som nævnt i mailen i modtog efter jeres tilmelding, hvis der er en/nogen i patruljen der lider af en form for 

allergi, skader der påvirker kurset eller sygdom, bedes I informere os, inden ankomst på mail 

paaske@toggerbo.dk  

Bivuak  
I skal sove i bivuak under hele kurset. For at hjælpe jer med at holde varmen skaffer vi halm I kan lægge i 

jeres bivuak. I skal med medbringe to gode presenninger til bivuakken samt teltstænger, pløkker og andet I 

mener der er nødvendigt for at slå en bivuak op. Presenningerne skal være så store at hele patruljen og je-

res oppakning kan lægge tørt. Vi vil anbefale jer at medbringe et telt underlag eller lignende, så I ikke skal 

ligge direkte i halmen.  

Patruljekassen 
I skal selv medbringe en patruljekasse til kurset. Den skal indeholde alt hvad I skal bruge til at bygge en lejr-

plads op og lave mad over bål. En patruljekasse består af:  

 Sav 

 Økse 

 Spade 

 Sisal  

 Tændstikker 

 Grydesæt, 1 lille, 1 mellem og 1 stor 

 Pande 

 Trangia med brændsel, skal bruges til at lave mad på heiken. I skal have 2 med. 

 Vanddunk 

 Skærebræt 

 Knive 

 Grydesker 

 Skåle 

 Opvaske udstyr 

 Viskestykker  

 Førstehjælp  

 Bålhandsker  

 Samt alt andet I mener I vil få brug for. Snak evt. med jeres tropsleder.  

Andet fælles udstyr for patruljen er: 

 Presenninger, eftersom I skal lave en bivuak på kurset. 

 Teltstænger, pløkker og andet til at lave bivuak, hvor der ikke er rafter tilgængelige  

 Rejseplan ud og hjem 

 Kortlomme eller noget som kan fungere som dette (skal kunne indeholde et A4-ark) 

 En tus der kan skrive på laminat  

Personlig Huskeliste  
 Vandrestøvler/sko 

 Rygsæk I kan gå heik med 

 Dagstursrygsæk (skoletaske eller der omkring i størrelse)  

 Badetøj + håndklæde 
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 Toiletsager  

 Sygsikringsbevis  

 Spisegrej 

 Liggeunderlag 

 Sovepose 

 Tøj der passer til vejret  

 Skiftetøj 

 Regntøj 

 Vanter  

 Hue 

 Lommepenge  

 Tørklæde + uniform  

 Kompas  

 

Kiosk 
Toggerbo Spejdercenters legendariske kiosk ’Dilleren’ vil have åben i påsken og sælge alt hvad i kunne 

tænke jer af sodavand, slik og meget andet. Her kan i også købe Toggerbo T-shirts og lejrmærker. 

Alkohol og andre ulovligheder  
Hvis du medbringer alkohol eller indtager det på kurset bliver I sendt hjem for egen regning. Det samme 
sker med stoffer. Det er ikke tilladt at ryge i påsken og sker rygning, er det hjemsendelsen på egen regning. 
Hvis du heller ikke kan kende forskel på dit og mit er dette også hjemsendelses grund.  

Mobiltelefoner 
Patruljen skal medbringe mindst to mobiltelefoner, som skal fungere som nødtelefon på heiken. I kan bruge 

jeres telefon som I vil, der er dog to ting i skal være opmærksom på. Overholdes dette ikke vil vi inddrage 

din mobiltelefon.  

1. Jeres brug af telefonen skal ikke forstyrre de andre spejder eller aktiviteterne.  

2. Det skal præciseres, at det ikke at tilladt at aftale utidig afhentning af forældre, hvis man ikke har 

aftalt det med kursuslederen inden. Dette er meget vigtigt, eftersom det er kursuslederen, der har 

ansvaret for jer under kurset.  

Foto 
Gennem tilmeldingen har I givet tilladelse til, at vi må benytte billeder taget af jer på vores hjemmeside og 

til reklamer for DDS eller Toggerbo Spejdercenter, samt tryksager, plakater mm. Med det mål at illustrere 

spejderarbejdet eller reklamere for Toggerbo Spejdercenter eller DDS. Hvis du ikke ønsker, at vi benytter 

billeder af dig, skal du udfylde blanketten sidst i brevet og medbringe den på kurset.  

Shorty og viking 

Tager du shorty eller vikingmærket, er det på eget ansvar, hvilket betyder, at knaster ikke kan hjælpe dig 

med kuldeproblemer før du tager lange bukser på. Derudover, kan der forekomme aktiviteter der kun kan 

udføres med langbukser. Derfor anbefaler vi, at du medbringer et par lange bukser, selvom at du tager 

shorty. Det er ikke muligt, at få dispensation, selvom at du deltager på et kursus som shorty- eller viking-

mærketager.   



 

Lejradresse 
Toggerbo Spejdercenter  

Toggerbovej 1 

8420 Knebel 

Tlf: 86 36 21 24 eller 28 44 46 91  

Betaling  
Har I endnu ikke betalt bedes I inden 9. marts overføre 975kr. pr. spejder til: 

Reg. 2709 konto 5850 054560  

Pengene skal mærkes med P16, gruppens og patruljens navn  

 

Skulle i blive forhindret i at deltage vil der 

Efter den 9. marts vil du blive opkrævet 50% af deltagergebyret på 975kr 

Efter den 11. marts vil du blive opkrævet 100% af deltagergebyret på 975kr 

Med Spejderhilsener  
Kursuslederne 

Jacob Kjersgaard og Marie Falch 

Tlf: 28 44 46 91   

paaske@toggerbo.dk 
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Foto forbud 
Hvis du ikke ønsker der bruges billeder af dig skal du udfylde denne blanket og medbringe 
den under lejren.   

Jeg inddrager hermed den foto tilladelse der er givet i forbindelse med tilmeldingen for føl-
gende spejder   

 

Navn: 

 

Gruppe:   

 

Adresse:  

 

  

 

Dato    Underskrift  


