
 

Indbydelse til sommerlejr for mikroer og minier 2020 

Vil du med ud på en uforglemmelig tur i det fri og lære en masse om den danske natur, og hvad man kan 

spise fra den? Så er det nu du skal melde dig til! 

Starttidspunkt:  Fredag 7. august kl. 18.00 

Sluttidspunkt:  Søndag 9. august kl. 11.00 

Sted:  Nordmandsmosen, ved spejderhytten, Damgårdsvej 15, 4050 Skibby 

Pris:   100 kr. 

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

Turen bliver ikke til Port Arthur i pinsen, som vi først havde planlagt pga. Corona-krisen, men den bliver helt 

sikkert lige så god, og så bliver den i sommerferien i stedet for. 

Vi har nemlig fået lov til at låne spejderhytten fra spejdergruppen Ræven i Skibby, og der vil vi lave en 

hyggelig spejderlejr, hvor vi skal lære en masse om vores fantastiske danske natur.  

Temaet bliver Spis din skov! 

Vi overnatter i telte, så I skal have underlag og sovepose med. Pakkelisten finder I på bagsiden af denne 

invitation. 

I løbet af dagen er der masser af spejderaktiviteter, og om aftenen er der lejrbål og hygge.  

I skal selv have en madpakke med til aftensmad fredag aften.  
De andre dage skal du selv være med til at finde de ting, vi skal have at spise. 

Tilmelding sker på hjemmesiden: www.grevindedannergruppe.dk senest den 30. juni 2020. 

Tilmeldingen er først gældende, når der er betalt for arrangementet.  

I bedes tilmelde jer så hurtigt som muligt og overholde svarfristen for at lette ledernes arbejde med at 

planlægge lejren. 

Betaling til Katja Kryger med MobilePay 28517039. 

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

Mange spejderhilsner jeres mikro- og miniledere  

http://www.grevindedannergruppe.dk/


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  

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 og lommebog (Gnisten eller Flammen)  

Skrivegrej og papir (evt. lille notesblok) i 
uniformslommen 

 

  

Tøj:  

Uniform og tørklæde  

Skiftetøj (ikke for meget :o)  

Nattøj  

Varm trøje  

Regntøj  

Gode sko til at gå i  

Gummistøvler  

  

Andet:  

Sygesikringsbevis (opbevares hos lederne)  

Måske en sovebamse  

Godt humør :o)  

Godt vejr :o)  

  

Ting, du ikke skal have med  

Mobiltelefon  

Penge  

Slik  

 


