
 

 

 
 
 

Invitation til Køgespejdernes gruppesommerlejr 
”SPEJD NILØSE” ved Dianalund 
 
 
Kære spejdere 
 
Så er det igen blevet muligt at tage på gruppesommerlejr. Vi glæder os helt vildt til at se jer alle 
sammen, og til at opleve hvor mange spejdere vi er og det fællesskab vi har. 
 
Vi skal i år være på Spejd Niløse grunden der ligger ved Dianalund på Vestsjælland. En dejlig stor 
lejrplads med en mindre hytte, sheltere og skønne områder at boltre sig på. 
 
Temaet for gruppeturen vil være: Fællesskabet – både i de enkelte afdelinger og det store 
fællesskab i hele gruppen. Vi vil bruge tiden på aktiviteter i afdelingerne, hvor vi har været 
udfordret i det sidste 1½ år pga. Corona. Lørdag eftermiddag vil vi opleve fællesskabet ved et par 
timers fælles aktiviteter. 
 
Afdelingerne ligger på en stor lejrplads, hvor overnatningen finder sted i telte som gruppen har. 
Familiespejderne medbringer dog selv egne private telte. (Har man ikke et telt kan man låne) 
 
Fredag aften ankommer junior- trop- og klanspejdere forventet ankomst ca. kl. 18.30. Spejderne 
hjælper med at få slået telte op til alle, i løbet af aftenen. 
 
Aktivitetsudvalget og ledere ankommer også fredag i løbet af dagen. 
 
Lørdag morgen tager vi imod familie-, mikro–, minispejdere med ankomst kl. 9.30. Der vil være 
frokost til alle, lørdag middag.  
 
Fredag og lørdag aften vil der være lejrbål med sang og lidt underholdning. Lørdag aften, når 
spejderne fra de mindre afdelinger er lagt i seng, vil der være ”hygge” for de voksne/ledere og en 
snak om, hvordan dagen er gået. 
 

Dato: 17./18. september til søndag den 19. september. 

Sted: ”Spejd Niløse”, Holmevejen 4, 4293 Dianalund 
 

Ankomsttidspunkt: Junior, trop og klan ankommer fredag kl.18.30 (første måltid er fredag kl. 
19.00) 
Familiespejder, Mikro- Mini- junior ankommer lørdag kl. 9.30 (første måltid 
er lørdag middag) 
 

Afgangstidspunkt Familiespejder, Mikro- Mini- junior afhentes søndag kl. 10.00 
Junior, trop og klan afhentes søndag kl.14.00 
 

Transport Forældrene kører selv spejderne til ”Spejd Niløse”. Vi håber, at familierne 
aftaler samkørsel med hinanden. 
 



 

 

Pris: 200 kr. pr. person for junior, trop og klan.  
150 kr. pr. person for Familiespejder, Mikro og Mini.  
/ beløbet dækker mad, aktiviteter, hytteleje m.v. 
Hos familiespejd er det kun de voksne der betaler, børn under 6 år betaler 
ikke. 

Tilmeldingsfrist: Søndag den 12. september – tilmelding via hjemmesiden.  
 

Vil du hjælpe til? Vores engagerede spejderledere står for alle aktiviteterne med spejderne, 
og vi har et aktivitetsudvalg der står for at koordinere mad m.v., men vi 
mangler nogle hænder til nogle praktiske opgaver (hjælp til madlavning, 
gøre klar til spisning, opvask, oprydning, sikre god hygiejne m.v.). 
 
Har du lyst til at deltage og hjælpe med disse opgaver, hører vi meget 
gerne fra dig på support@koegespejderne.dk. 
   

 
 
Vi glæder os til nogle dejlige dage sammen med jer alle sammen. 
 
Mange spejderhilsner 
Gruppeledelsen 
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