
SPEJDERLOMMEN 
 
Spejdernes motto er VÆR BEREDT. 
I vores spejderuniform har vi to gode lommer, 
hvor der er plads til ting, som vi kunne få brug for 
i forskellige situationer. 
 
Vi siger, at vi har SPEJDERLOMMEN I ORDEN. 

 
Hvis du lige er blevet spejder, behøver du ikke at 
købe en uniform med det samme, men kan 
ønske dig en uniform til jul eller fødselsdag. 

 
 
 

KLAR DIG SELV  
 
Tur ved spejderhuset 26.-27. september. 
 
Vi glæder os til spejderårets første tur som holdes 
ved Spejderhuset i Hejls. Mikroerne sover i telt. 
Minierne sover i telt eller bivuak. 
Juniorerne sover i bivuak. 
 
Vi mødes ved spejderhuset fredag klokken 17.00 
og laver mad over bål. Senere er der lejrbål med 
underholdning og optagelses ceremonier for 
Sortfødderne, Elefantflokken og Polarflokken. 
 
Vi slutter aftenen med hyggemad og 
historiefortælling. 
 
Lørdag skal vi på Spejder 5 
kamp, som er opgaver, 
hvor det gælder om at 
arbejde sammen. Klokken 
15.00 er turen slut og i 
hentes af jeres forældre. 
 
Hvis du ikke er tilmeldt, så 
send en SMS til Anja (21849349)eller Anne 
(21247966). Du kan nå det endnu. Pris: 50 kr. 
 
Vi ses. Med spejderhilsen lederne. 
 

Sangbog 
Spejder-lommebog 
Blyant 
Papir 
Plaster 
Tændstikker 
Mønter på en sikkerhedsnål 
Nål og tråd. 

Denne side klippes evt. 
ud og gemmes. 



SPEJDER-5-KAMP 
 
Til spejder lærer vi at være gode kammerater. Vi 
arbejder i små hold som vi kalder patruljer og 
bliver dygtige til at arbejde sammen. 
 
På turen den 26.-27. September skal hver patrulje 
løse 5 opgaver, der går bedst, hvis I arbejder 
sammen. 
 
Hver patrulje får en læderlap til 
patruljestanderen med 5 cirkler. For hver løst 
opgave får I et mærke og patruljen har klaret 5-
kampen, når alle 5 cirkler er fyldt ud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RYGSÆKKEN 
 
På spejdermøderne lærer vi selv at pakke 
tasken, når vi skal på tur. Jeres forældre vil nok 
gerne kigge med, når I pakker, men det er vigtigt 
at I selv ved, hvad der er i tasken og kan finde 
det. 
Prøv hjemmefra hvordan du pakker sovepose og 
liggeunderlag ud og ruller det sammen igen. 
 
Pakkeliste: 
Sovepose 
Liggeunderlag (sove ude) 
Lagen (sove inde) 
Nattøj 
Sovedyr 
Lommelygte 
Toilettaske 
Lille håndklæde 
 

 
 Varm trøje/jakke 
 Skiftetøj 
 Regntøj 
 Gode sko 
 Gummistøvler 
 Flad tallerken 

Dyb tallerken 
Kniv, ske, gaffel 
Viskestykke 

 
Denne side klippes evt. 
ud og gemmes. 


