
Skovmusenes Sommerlejr 2019 

På Toggerbo Spejdercenter  
Fra søndag d. 7. juli til torsdag d. 11. juli 

 

Sommerlejr er virkelig fedt! Det er den første længere lejr man som skovmus får 
mulighed for at tage på. Det er her at vi opbygger vores helt egen lejr. Når vi 
ankommer til Toggerbo får vi anvist et stykke græs. Derefter går vi i gang med at 
slå telte op og opbygge en super hyggelig og funktionel lejr. Vi skal have gravet en 
fedtfælde, lavet en bålplads og bygget et spisebord. Vi gør det hele selv og vi kan 
nemlig godt selv :) 

Henover lejren skal vi hygge os 
og deltage i forskellige aktiviteter. 
Vi skal selvfølgelig også save en 
masse brænde og lave mad over 
bål. Fjeldrotterne fra 1. Ry tager 
også til Toggerbo og derudover 
kommer der en række forskellige 
spejdere fra hele landet. 
Toggerbo ligger i Nationalpark 
Mols Bjerge. Det er et super 
smukt område. 

 
Der er afgang med bus fra Lynghoved søndag kl 10:00 . Kom i god tid. Bussen 
kører kl 10 :) Vi beder venligst om hjælp af forældre til at komme og hente os 
torsdag. Toggerbo Spejdercenter har adressen Toggerbovej 1, 8420 Knebel. 
 
 

Vi glæder os! Skynd dig også at tilmelde dig! :) 
https://1.rygruppe.dk/begivenhed/skovmusenes-sommerlejr-2019 

 

Af hensyn til planlægningen, venligst klik ind  
og tilmeld dig hurtigst muligt. 

 

Er der nogen spørgsmål, så tag endelig fat i en af os ledere. Vi skal også nok 
snakke endnu mere om sommerlejren når vi nærmer os.  



 

TIL RYGSÆKKEN 

Dette er en bruttoliste over, hvad der er en god idé at pakke i en rygsæk til en spejderlejr/tur. Hvor meget 

tøj og hvilket grej du skal have med, varierer selvfølgelig i forhold til årstiden, turens varighed og 

destination.  

 

TØJ 

 Uniform 

 Tørklæde 

 Vandresandaler 

 Gode støvler 

 Inde sko til hyttebrug 

 Strømper 

 Varme sokker 

 Undertøj 

 Ski undertøj 

 Badetøj 

 T-shirts 

 Varme trøjer 

 Fleecetrøje 

 Shorts 

 Lange bukser 

 Regntøj 

 Vanter, hue og halstørklæde 

GREJ 

 Sovepose 

 Liggeunderlag 

 Sovebamse 

 Pandelygte/lommelygte 

 Spejderkniv 

 Håndklæde 

 Toiletgrej (så lidt som muligt) 

 Spisegrej (bestik, tallerkner, kop og viskestykke) 

 Vandflaske 

 Sangbog 

 Skrivegrej og papir 

 Anders And blad, UNO kort eller lign. 

 Sygesikringsbevis (kopi) 

  

 

Mobilen skal ikke med på turen. 

 


