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Praktiske oplysninger: 

Afgang: Vi mødes lørdag d. 25/7-20 kl. 10.00 ved Svellehytten.  

 

Du skal være på cykel! Og den skal være køreklar med lås og 

lys - og cykelhjelm er naturlig et krav! 

 

Pak også en lille dagtursrygsæk med regntøj, madpakke med til 

lørdag frokost og fyldt drikkedunk til at tage med på cykelturen. 

Patruljelederne koordinerer at her patrulje har lappegrej og 

pumpe med. 

 

Resten af din bagage kører vi, så pak den i en sportstaske eller 

rygsæk der er nem at pakke i en trailer/bil!  

 

Hjemkomst: Lørdag d. 1. august ca. kl. 14.00 ved Svellehytten. 

 

Ledere på Lejren:  

Line - 21605281 

Lars – 72203445 

 



Hvad skal der ske? 

Vi mødes i hytten og cykler op til Råbjerghytten ved Ejlstrup 

(mellem Kagerup og Mårum) i Nordsjælland.  Det bliver en 

rigtig, klassisk spejderlejr med raftebygning, bålmad, hygge ved 

lejrbålet, vandring i skoven, cykelture, badning og en 

overraskelse eller to.  

 

Medicin: 

Tager du en form for medicin vil vi rigtig gerne have information 

herom, send en mail eller ring til en af os. Pak dobbelt af hvad du 

skal bruge i løbet af ugen, så holder vi den ene portion, så vi har 

en back-up.  

Pakkeliste: 
- Uniform (skrivegrej og papir i lommen!) 
- Tørklæde 
- Sovepose 
- Liggeunderlag 
- Nattøj (eller hvad du nu sover i) 
- Pandelampe 
- Undertøj 
- Sommertøj 
- Varmt tøj  
- Et par bukser - der ikke er jeans - til at vandre i. 
- Regntøj (Regnjakke og -bukser) 
- Strømper (inkl. vandresokker) 
- Vandrestøvler/vandresko  
- Sandaler/gummisko 
- Badetøj 
- Kasket/hat 
- Bestik (tallerken, kniv, gaffel, ske og kop) 
- Drikkedunk (i alt minimum 1 liter) 
- Viskestykke 
- Håndklæde 
- Toiletsager – HUSK solcreme 
- Dolk  
- Lommepenge 
- Sygesikringskort 
- Evt. hue og vanter 
- Madpakke til lørdag frokost 

 
Madpakken, fyldt drikkedunk og regntøj pakkes i en 
turrygsæk som du har med på cykel – resten i en 
sportstaske eller rygsæk og som vi kører! 


