
 
 

Det er en rigtig god ide at pakke dine ting i en stor sportstaske, hvor der er god plads til alt din bagage 

(undtagen sovepose & evt. liggeunderlag, som kan pakkes separat). 

 

Der er ingen grund til at ta’ dit fineste tøj med på lejr, ta’ hellere noget med som godt må blive 

beskidt. 

 

Det vil være en god idé at du selv er med når der bliver pakket, så du ved hvad der ligger i tasken og 

hvor det ligger. Vi beder om, at dit NAVN er på alle dine ting.  
 

□ Sovepose 

□ Liggeunderlag (alle skal sove i telt) 

□ Evt. hovedpude 

□ Sovedyr 

□ Nattøj (evt. tyndt joggingtøj) 
 

□ Toiletgrej (tandbørste, tandpasta, sæbe, vaskeklud og kam/børste) 

□ Håndklæder (et stort til badning i sø/hav og et mindre til vask m.m.) med NAVN på 

□ Evt. medicin (skal afleveres til din leder med besked om brug) 
 

□ Flad og dyb plast tallerken - med navn på 

□ Plast kop el. mugg - med navn på 

□ Bestik - med navn på 

□ Bestikpose i stof (til tallerkner og bestik, så det ikke roder rundt, når vi ikke spiser) 

□ 2 viskestykker med navn på ! 

□ Drikkedunk/vandflaske - med navn på 
 

□ Sangbog (March & Lejr) 

□ Lygte + evt. ekstra batterier 

□ Siddeunderlag 

□ Solcreme 

□ Myggebalsam 

□ Evt. solbriller 
 

□ FDF skjorten (den har du selvfølgelig på når vi mødes) 

□ Ekstra bukser/shorts 

□ Ekstra trøje/T-shirts 

□ Sommerjakke 

□ Kasket/hat 

□ Regntøj 

□ Gummistøvler  

□ Varm trøje 

□ Sko du kan gå i 

□ Sandaler el. andre skiftesko 

□ Strømper  

□ Undertøj  

□ Badetøj 
 

□ Madpakke til søndag frokost 
 

□ Én gammel (knæ-)nylonstrømpe (skal bruges til et værksted i løbet af ugen) 

 
Du skal ikke medbringe mobiltelefon, penge, legetøj, håndsprit eller lign. 

Du skal heller ikke medbringe slik eller andre spiselige ting (du får mad - hver dag ☺) 

 

Fik vi nævnt, at det er meget vigtigt at dine ting er mærket med navn el. lign. så du/vi har 

en chance for at finde ud af, hvad der tilhører hvem?!  

Pakkeliste til Sommerlejr 2020 

 


