
Pakkeliste for Minier  

Generelt  

Navn på alt: Husk at sætte/skrive navn på alt, som spejderne har med på lejr – gerne også med ”1. Silkeborg” på 

bælte, kniv mv., da der nogle gange er være spejdere fra andre grupper.  

Vores erfaring er at det mest kan blive væk. Pak sammen med jeres Mini: Det er en stor hjælp for os og Minien at de 

selv ved, hvad de har med og hvor de finder det. Derfor pak tasken sammen.  

Slik: Det er altid hyggeligt med en lille pose slik i lommen, men tænk over størrelsen, og snak med jeres børn om det at 

dele med andre.  

Mobil: Eventuelle mobiler skal blive hjemme. Snak med jeres børn om at vi har jeres kontakt telefonnr., hvis der skulle 

blive brug for jer.  

Tøj efter vejret: Husk vi ofte er ude hele dagen - også - når vejret ikke er godt - om aften, når solen går ned og det 

bliver koldt - så husk regntøj, en varm trøje osv. - spørg, hvis I er i tvivl. Varme og tørre Minier er glade Minier.  

Pakkelister til hytte/shelter/telttur  

Bemærk at disse lister er lavet til, når der ikke er oplyst noget under tilmelding dvs. der kan stå noget under 

tilmeldingen, som man skal være obs. på.  

Pakkeliste til hyttetur:  

• Tøj efter vejret 

• Gode sko/støvler  

• Gummistøvler  

• Drikkedunk  

• Hjemmesko  

• En god sovepose inkl. soveposehylster, som er så stort at Minien skal kan pakke soveposen ned i  

• Lagen  

• Sygesikring (Skal være i deres toilettaske, så vi ved hvor vi kan finde det)  

• Toiletsager inkl. håndklæde  

• Gerne sangbog og kniv (hvis man har knivbevis)  

Pakkeliste til telt- og sheltertur:  

• Tøj efter vejret  

• Gode sko/støvler  

• Gummistøvler  

• Drikkedunk  

• En god sovepose. 

o Inkl. soveposehylster, som er så stort at Minien selv kan pakke soveposen ned i.  

• Liggeunderlag.  

o Skumunderlag er fint til Minierne. Minierne må gerne have oppustelig med, hvis de selv kan puste 

det op/for luft i det.  

• Spiseudstyr inkl. viskestykke.  

o Det kan anbefales at ønske sig en lille og stor mugg eller tilsvarende spisesæt, men ellers kommer 

minierne langt med en dyb plastik tallerken, plastik kop og alm. bestik.  

Det skal være pakket i en lille pose. 

• Sygesikring (Skal være i deres toilettaske, så vi ved hvor vi kan finde det)  

• Toiletsager inkl. håndklæde  

• Gerne sangbog og kniv (hvis man har knivbevis) 
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