
 
 

 

Fakta om Egemose Centret 
 
Egemose Centrets påskekursus er et tilbagevendende 
patruljekursus for tropsspejdere. Vi er ca. 30 mosefolk, som er helt 
vilde med at arrangere fantastiske lejre for nogle engagerede 
spejdere. 
 
Under kurset vil jeres patrulje have tilknyttet en mosegris, som vil 
vejlede/instruere jer. 
 
Vi afholder også mange andre lejre. I kan læse nærmere om disse, 

samt yderligere oplysninger om påskekurset på vores hjemmeside 

www.egemosen.dk 

 

Vi ses på Egemosen i påsken! 

 

Med bløddryppende hilsner 

Petri & Matzen 

- Ledende vampyrjægere - 
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Findes vampyrer overhovedet? 
Er vores verden befolket af blodtørstige væsner, der skyr hvidløg og 

sollys, eller er det alt sammen skrøner og ammestuesnak? Og hvis de 

findes, hvorfor er der så ingen, der gør noget ved det? 

På Egemosen er der gennem den seneste tid sket en og anden mystisk 

hændelse, der kan tyde på, at der rent faktisk er mere mellem himmel og 

jord.  

Siden ingen har tænkt sig at gøre noget for at forstå vampyrer, må vi 

forberede os på det værste, inden noget forfærdeligt sker. 

Under årets påskekursus vil vi derfor forberede jer, så I undgår at havne 

øverst i vampyrernes kostpyramide. 

I vil derfor under kurset blive trænet og testet i bl.a. 

• Samarbejde 

• Sammenhold 

• Og hvidløg… 

 

Praktiske oplysninger 
 
Kurset 
Kurset er for storspejderpatruljer med 4-8 spejdere i patruljen. 3 uger før 
kursusstart vil jeres kontaktperson modtage et deltagerbrev med 
nærmere oplysninger. 
Kurset afholdes på Egemose Centret, Egemosevej 9, Ganløse, 3660 
Stenløse. 
Der kan max deltage 22 patruljer. 

 
Kursustidspunkt 
Torsdag den 1. april kl. 11.00 til 
mandag den 5. april kl. 13.00. 

 
Kursusgebyr 
550 kroner pr deltager som inkluderer mad fra torsdag aften til mandag 
frokost, samt overnatning og aktiviteter. 

 
Tilmelding 
Indsend en tilmelding til paaske@egemosen.dk. Husk at oplyse 
gruppenavn, patruljenavn, antal deltagere, samt e-mail og 
telefonnummer til jeres kontaktperson. Derudover vil vi meget gerne 
kende navn og alder på patruljemedlemmerne. 
 FAKTA om vampyrer: 

En vampyr er ofte iklædt en lang, sort kappe. De har aldrig 

tøj i flotte farver. I sin kiste opbevarer vampyren lidt uindviet 

jord fra sit fødested. Vampyrer bliver ikke længe på det 

samme sted. De er bange for at blive opdaget, og flakker 

rundt, på evig jagt efter et sikkert skjulested. Har vampyren 

penge nok, lejer den et værelse og anbringer deres kiste i 

soveværelset. Før i tiden lod de deres kiste transportere med 

tog eller skib. I dag bruger de oftest et almindeligt 

flyttefirma. Vampyrer, der ikke har nogen kiste, skjuler sig 

oftest i mørke skove, moseområder og i gamle bygninger. De 

kan være alle vegne i vores nærhed! 

Indbetal venligst kursusgebyret på konto 
3332 – 3332019260 (Danske Bank). Senest 
den 15. marts 2010. Det er vigtigt, at der 
skrives gruppe- og patruljenavn i 
kommentarfeltet på indbetalingen. I er først 
endelig tilmeldt, når vi har modtaget både 
indbetaling og tilmelding. 

 
Spørgsmål 
Henvendelse: Egemose Centrets kontor, 
onsdage 18.00 til 20.00 tlf. 38 80 05 42 eller 
paaske@egemosen.dk 
Se mere på www.egemosen.dk 

 


