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Mini spejdernes primitur (2+3 klasse) 
 
 
 
Som afslutning på vores primiturs mærke. Vil vi gerne invitere mini spejderne på en 
rigtig primitur til Skærbæk d. 21-22 maj. 
Vi mødes ved vores spejderhytte på Ålykkevej 15. D. 21 maj kl. 10.00. 
Her afleveres spejdernes bagage som bliver kørt ud til lejren.  
Spejderne skal medbringe en rygsæk med madpakke og drikkedunk til turen. Vi skal 
gå til Skærbæk, som er en tur på 10 km. Husk godt fodtøj og praktisk tøj. Vi sørger 
for pauser undervejs.  
Når vi når frem skal vi opbygge lejrplads, som vi har øvet samt lave mad ud fra 
spejdernes egne indkøbssedler.  
Hvis nogle forældre har lyst til at bage en kage, vil det være dejligt. 
Spejderne hentes igen ved Skærbæk hytten (Rind Plantagevej 7)  
D. 22 maj Kl. 10.  
Inden spejderne tager hjem vil der blive overrakt både 10 km 
mærke samt primitur mærket, til de seje spejdere. 
SU: 15 maj. 
Pris: 50 kr.  
OSB: Se pakkelisten på side 2. 
Vi glæder os til en hyggelig tur 

Spejder hilsner  

Betinna og Maja.  
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Pakkeliste til turen: 
• Bestik pose (kniv, gaffel, ske, tallerken/skål, kop, viskestykke) 
• Sovepose 
• Sovebamse 
• Nattøj 
• Hovedpude 
• Liggeunderlag 
• Lommelygte 
• Varme strømper 
• Toilet taske (tandbørste, tandpasta, hårbørste) 
• Skiftetøj samt ekstra strømper 
• Varmt tøj 
• Overtøj 
• Regntøj 
• Fodtøj efter vejret 
• Spejder tørklæde og uniform 

Hvis man har må man gerne tage følgende med: 
• Dolk 
• Kompas 
• Bælte 

Ting der ikke må medbringes: 
• Mobil 
• Slik 

Husk at lad spejderen være med til at pakke, så de bedre kan finde 
deres ting på turen samt ved hvad de har med. 

De seje mini spejdere har faktisk selv lavet denne pakkeliste. 
					

	

	


