
Vi skal have gang i en gammel tradition hos mikroerne. Før corona, 
tog vi altid på sommerlejr i pinsen, og det skal vi have gang i igen. Så 
i år går Pinselejren til Spejdercentret Gurredam ved Helsingør. 

På lejren deltager en masse spejdere i alderen 6-10 år fra spejder-
grupper fra hele landet. Der er plads til 180 på Gurredam.
Vi har forhåndsreserveret til 15 mikroer. Derfor vil vi gerne hurtigst 
muligt have jeres tilmelding, så vi kan tilmelde det endelige antal.

Overnatning
Vi har telte med som vi skal sove i.

Transport
Vi skal bruge kørehjælp fra jer forældre. Både til at komme derop om 
fredagen og til at blive hentet igen om søndagen.
Vi mødes fredag d. 26. maj kl. 16.30 på Langagergård. Her samles vi, fordeler 
børn og bagage i bilerne og kører mod Helsingør.
Søndag den 28. maj kl. 14.30, skal vi hentes på Gurredam af nogle af de søde 
forældre, så ankomsttid på Langagergård er omkring kl. 15.30. 
Når vi lander på Langagergård, vil vi rigtig gerne have hjælp til at få båret ba-
gagen i kælderen, da de søde ledere er trætte efter en travl weekend.

BØRNENE SKAL HAVE MADPAKKE MED AFTENSMAD MED TIL FREDAG 
AFTEN.
Har I lyst til at bage kage eller boller tager vi meget gerne 

imod :-)

Adressen er:
Spejdercentret Gurredam,  

Gurrevej 322, 3000 Helsingør.

Pris:  
Det koster 330 kr. at deltage.

Tilmeld jer på 
www.skovgruppen.dk/butik 

senest d. 12. maj.

Hilsen mikrolederne

PS! Mobiltelefoner og tablets er 
ikke velkomne.
Knive må gerne medbringes, men 
vi forbeholder os ret til at inddra-

ge dem.

PINSELEJR 2023
FOR MIKROERNE 26.-28. MAJ

Pakkeseddel:
•  Varm sovepose
•  Liggeunderlag
• Sovedyr
•  Godt varmt nattøj
•  Tøj og overtøj efter vejret (husk vi 

skal være udenfor i knap 2 døgn)
• Spejderuniform/-tørklæde
•  Evt. udklædning med  

eventyr-tema
•  Sko + skiftesko (hvis man ikke kan 

binde snørebånd, skal man ikke 
have snøresko med)

•  Vandtætte sko/støvler
•  Service (dyb og flad tallerken, 

kniv, gaffel, ske og kop)
•  Viskestykke
•  Tandbørste
• Drikkedunk
• Lommelygte

SKOVGRUPPEN
EVENTYRET STARTER HER


