
MUS-lejr (Meget Underholdende Spejderi) 

 

Indbydelse til sommerlejr for mikroer og minier 2019 

Vil du med på en uforglemmelig rejse til Eventyrernes verden sammen med en masse andre mikro og 

mini spejdere fra både DDS og KFUM i Pinsen? 

Tid: 29. maj – 1. juni 2020 

Sted: Port Arthur spejdercenter, Solevadvej 5, 5690 Tommerup, Fyn 

Pris: 400 kr. 

Igen i år tager mikro og mini spejdere fra Grevinde Danner Gruppen sammen afsted på sommerlejr. Turen 

til Fyn starter fredag eftermiddag. Mere detaljeret information om transport og tidspunkt kommer senere! 

Mikroerne bliver kørt i biler til Fyn, mens minierne tager toget.  

Vi overnatter i telte, så I skal have underlag og soveposer med. Se pakkeliste på bagsiden af indbydelsen! 

I løbet af dagen er der masser af spejderaktiviteter, og om aftenen er der fælles lejrbål. Fra om lørdagen 

bliver morgenmad, frokost og aftensmad lavet til os på stedet, så vi skal bare møde op ved madteltet med 

vores spisegrej. Du skal derfor tage en madpakke med til fredag aften og noget vand og lidt at spise i en 

turtaske til turen derover. 

Tilmelding sker på hjemmesiden: www.grevindedannergruppe.dk senest den 29. marts 2020. 

Betaling til Katja Kryger med MobilePay 28517039. 

Kontaktpersoner: Katja Kryger, mobil 28517039 og Jan, mobil 29610407 

 

Mange spejderhilsner jeres mikro- og miniledere  

http://www.grevindedannergruppe.dk/


MUS-lejr (Meget Underholdende Spejderi) 

PAKKELISTE: 

OBS! Der skal navn i dine ting! 

Ting, du skal have med Kryds 

Rygsæk til dine ting (som du selv skal/være med til at 
pakke, så du ved, hvad du har med) 

 

Lille turtaske  

  

Mad og drikke:  

Vandflaske m. vand og lidt at spise til turen til Fyn  

Madpakke til fredag aften  

  

Grej:  

Spisesæt: krus, tallerken (dyb/flad), bestik  

Sovepose  

Liggeunderlag  

Evt. lille pude  

Evt. tæppe  

Håndklæde  

Viskestykker (vi vasker selv vores spisegrej op)  

Toiletgrej (så lidt som muligt)  

Solcreme  

Lygte  

Sangbog  

Skrivegrej og papir (evt. lille notesblok)  

  

Tøj:  

Uniform og tørklæde  

Skiftetøj (ikke for meget :o)  

Nattøj  

Varm trøje  

Regntøj  

Gode sko til at gå i  

Gummistøvler  

  

Andet:  

Sygesikringsbevis  

Måske en sovebamse  

Godt humør :o)  

Godt vejr :o)  

  

Ting, du ikke skal have med  

Mobiltelefon  

Penge  

Slik  

 


