
Mikrotur september 2022 

 

KÆRE MIKROSPEJDERE 

D. 24.-25. september (lørdag-søndag) drager mikrospejdere og 

ledere afsted på sæsonens første overnatningstur. Vi slår 1-2 

cirkustelte op på en teltplads i skoven ved Søvang – en fantastisk 

mulighed for at få en mindeværdig oplevelse med sjove spejder-

aktiviteter i den frie natur. 

Denne weekend afslutter vi Skattejægermærket og tager 

desuden Stjernekiggermærket. Oveni det følger masser af leg, 

bål og frisk luft! 

 

START og SLUT 

Vi mødes kl. 10.00 ved teltpladsen. I kan parkere ude ved 

vejen (det røde kryds), og herfra følger I den lille sti indtil 

I kommer til teltpladsen, der ligger et par hundrede me-

ter inde i skoven. Ved ankomst siger spejderne farvel til 

sine forældre, og så går vi ellers i gang med at sætte telte 

op. Resten af dagen går med frokost, spejderaktiviteter, 

madlavning, aftensmad, hygge og lejrbål med godnat-

historie. Og så er det tid til at krybe ned i soveposen. 

Søndag morgen spiser vi morgenmad, pakker vores 

tasker, tager teltene ned og leger. Børnene er klar til 

afhentning kl. 10.00 ved teltpladsen. 

Hvis jeres barn ikke er helt klar til overnatning, så er det 

muligt kun at deltage om dagen. Meddel i så fald Marie. 

 

FORÆLDREHJÆLP 

Vi har brug for hjælp til at bære telte, diverse grej og madvarer fra vejen og ind til teltpladsen lørdag samt 

tilbage igen søndag. Vi har desuden brug for hjælp til opsætning af telte lørdag ved ankomst. Skriv til Marie, hvis 

du har mulighed for at give en hånd med! 

 

PAKKELISTE – husk at det skal passe til vejret – og husk navn i tingene! 

✓ Varm sovepose, lagenpose el. ekstra tæppe 
✓ Liggeunderlag 
✓ Varmt (skifte)tøj og evt. skiundertøj 
✓ Praktisk fodtøj 
✓ Regntøj, gummistøvler 
✓ Nattøj og evt. sovedyr 

✓ Drikkedunk fyldt med vand 
✓ Spisegrej (kop, dyb og flad tallerken, bestik) 
✓ Toiletsager/tandbørste 
✓ Viskestykke 
✓ Lommelygte 

 

TILMELDING via hjemmesiden senest tirsdag d. 20. september kl. 20.00. Pris 100 kr. pr. barn. 

 

Spejderhilsner mikrolederteamet 

(Marie mobil: 29729610) 


