
 

 
          Rønne, den 20 JAN 2019 
 

HOLLYMOSEN 18 – 22 APR 2019 
 
Til spejdere og forældre i Troppen! 
 
Så er det ved at være tid til Påskekursus 2019! I skal til Egemose Centret ved Ganløse på 
Sjælland. Vedhæftet er indbydelsen fra Egemose Centret 
 
Alle spejdere i Troppen kan deltage. Man skal være fyldt 12 år inden lejren, men jeg skal 
nok sørge for tilladelse til den ene, som fylder 12 på selve kurset! Deltagelse kan klart 
anbefales, da det er godt for spejderne, at de prøver at tage af sted som en samlet patrulje, og 
det er typisk den første lejr/kursus væk fra Bornholm uden deltagelse af voksenledere. Kurset 
er samtidig en god introduktion til det videre kursusforløb for unge i DDS, herunder bl.a. 
PLAN i efterårsferien. 
 
Alle deltagerne rejser sammen til Egemose Centret. Der er ikke voksenledere med, hvorfor 
patruljelederne er ansvarlige på turen. Egemose Centret har voksne ledere, og der deltager i 
år en såkaldt ”Mosegris” fra 1. Rønne Trop & Flok (LucasEmil). Mosegrisene skal møde 
tidligere, hvorfor patruljerne rejser alene til kurset. 
 
Det er den enkelte patrulje, der er ansvarlig for pakning, transport og efterfølgende rengøring 
af patruljeudstyr og telt. Tropslederne hjælper naturligvis med råd og vejledning. 
Tropslederne forbeholder sig ret til at sammensætte patruljerne, såfremt der ikke er mindst 4 
deltagere fra hver af de daglige patruljer. 
 
Deltagergebyr er kr. 695 og rejseomkostninger ca. kr. 300, eller i alt ca. kr. 1.000. Da der er 
tale om et kursus, kan vi få kursustilskud fra BRK, hvorfor vi kan tilbyde deltagelse med en 
egenbetaling på kr. 500 ved tilmelding. Betalingen skal være indenfor vores frist 11 FEB. 
 
Vi vil som altid sætte pris på en tilbagemelding fra ALLE senest den 11. februar 2019.  
Der er kun plads til 24 patruljer, og det er først-til-mølle. Tilmelding sker samlet pr. patrulje, 
hvorfor alle i patruljen skal have meldt tilbage, også selvom man ikke kan komme med, 
inden jeg kan tilmelde med navn m.v. for hver enkelt spejder. Det er ikke muligt at melde sig 
til, efter fristen er udløbet. 
 



Tilbagemelding: Til Hanne Hueg med en mail på hanne.hueg@skolekom.dk / eller sms på 
21221055.  
 
Betaling: Kontant i kuvert med spejders navn afleveres til leder i Troppen eller MobilePay: 
21221055 – SENEST 11 FEB 
  
Hvis I har spørgsmål om Påskekurset, så ring endelig til mig på 5648 4223/2122 1055 eller 
send en mail på hanne.hueg@skolekom.dk 
 
Med spejderhilsen, 
Hanne Hueg 
Gruppeleder 
 
PS! Transport af patruljekasser og telte kan være en udfordring! 
Jeg skal til Sjælland Palmesøndag og kan tage materiel med over. 
Er der mon nogen, som skal hjem til Bornholm 22 APR og som kan tage det med retur fra 
Egemosen??? 


