
Pakkeliste 

I år skal vi på en spændende cykellejr på Samsø! Det 
betyder, at vi skal med færgen fra Kalundborg (mere 
info nedenfor) og cykle det sidste stykke fra færgen til 
lejrgrunden. Det er derfor vigtigt, at spejderen selv 
har cykel, cykelhjelm og cykellygter med og selv kan 
bære sin bagage. 

Vi foreslår, at I pakker tøjet i plastikposer, så det er 
vandtæt. Derudover bliver det lettere at holde styr på 
tøjet. 

Spejderen skal selv være med til at pakke, så de selv 
ved, hvad de har med, og præcis, hvor det ligger. 

Alt skal helst mærkes med navn. 

Du skal som minimum medbringe: 
• Cykel, cykelhjelm og cykellygter (husk nøgle til 

lås!) 

• Uniform og tørklæde 

• Sovepose, liggeunderlag og evt. lagenpose 

• Dagsrygsæk 

• Toiletgrej, læbepomade, myggebalsam 

• Solcreme + evt. solbriller 

• Håndklæde og badetøj 

• Drikkedunk 

• Bestikpose: dyb og flad tallerken, krus, bestik og 
viskestykke (alt samlet i en pose) 

• Gode sko, sandaler, gummistøvler + evt. ba-
desandaler 

• Regnjakke, regnbukser, vindjakke, varm sweater, 
hue 

• Nattøj, sovedyr, lygte + evt. ekstra batterier 

• Evt. knobbånd, dolk og kompas 

• Evt. armbåndsur 

• Spejderlommen i orden: sangbog, Flammen,  
papir, blyant, plaster, sikkerhedsnål 

• Stor madpakke til overfarten lørdag (første måltid 
er aftensmad lørdag) 

• Forslag til skiftetøj: 

2 par lange bukser 

1-2 par shorts 

2 langærmede bluser 

3 t-shirts 

5 par underbukser 

5 par strømper 

1 par tykke sokker 

Sommerlejr 2020 
Sjælsø Flok 

1. august – 8. august 2020 

  



Praktiske Oplysninger 
Start: 
Lørdag den 1. august kl. 11.30 
Vi mødes ved færgelejet i Kalundborg kl. 11:30 (foran 
billetkontoret – det røde skur). Færgen afgår 12:20. 
Husk cykler og madpakke til udrejsen. 

Slut: 
Lørdag den 8. august 
Vi ankommer i Kalundborg kl. 15.35. Opsamling 
samme sted som afsætning. 

Telefon: 
30 71 11 71 (Mandla) 
41 76 87 25 (Kaa) 
60 71 48 50 (Orm) 
50 66 88 40(Sky) 

På disse numre vil det være muligt at komme i kon-
takt med os. Kontakt os meget gerne, hvis I har no-
get vi skal vide eller tage hensyn til. 

Mobiltelefon:  
Spejderne må ikke selv have telefon med. 

Post: 
Post kan overdrages til lederne ved afsætning på 
havnen. 

Lommepenge:  
I prisen for turen indgå der 100 kr til lommepenge, så 
børnene behøver ikke selv have penge med. 

Ledere på turen: 
Mandla, Kaa, Orm og Sky. 

�  

Fakta om overnatning 
Vi har lejet Angantyr-gruppens store spejdergrund 
centralt i Tranebjerg. Adressen er Skægsholm 10, 
Tranebjerg, 3805 Samsø. Herfra cykler vi ud hver 
dag. 

Vi sover alle i telt og laver mad over bål alle dage. 
Det skal dog nævnes, at der hører en stor hytte med 
til grunden, så hvis alt går galt, kan vi søge ly, varme 
og køkkenfaciliteter der. Ligeledes er der fine toiletter 
i bygningen.  

Ugeprogram 

Fakta om Ø-klippekortet 

Som nævnt kommer vi til at cykle rundt på øen, 
hvilket giver os en stor frihed. Og der er meget at 
opleve! Der er f.eks.: Verdens største naturlige 
labyrint, krabbefiskeri, et falkecenter, sælsafari, 
Issehoved, lækre strande, klokketårn i Nordby, 
jordbærpluk og meget meget mere. 

Vores program er derfor ikke hugget i sten. I ste-
det får spejderne et oplevelsesklippekort med ca 
10 oplevelser, hvor spejderne hver dag om mor-
genen vælger, hvilke aktiviteter, de vil opleve i 
løbet af dagen. Målet er at få ticket alle oplevelser 
af inden ugens udløb. 

Det bliver en fest!

LØRDAG 1/8 Rejsedag og an-
komst på spejder-
grunden. 

SØNDAG 2/8 Lejr-etablering, ba-
detur og besøg hos 
Samsø Velkomstcen-
ter.

MANDAG 3/8 Ø-klippekort – Sæls-
afari

TIRSDAG 4/8 Ø-klippekort – Falke-
center

ONSDAG 5/8 Ø-klippekort – hem-
melig aftenaktivitet!

TORSDAG 6/8 Ø-klippekort

FREDAG 7/8 Piraternes tidsfordriv 
og oprydning.

LØRDAG 8/8 Nedpakning og 
hjemrejse.
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