Pakkeliste til weekendtur i telt
Det er svært at lave en generel pakkeliste, for hvor meget tøj man skal have med afhænger selvfølgelig af
årstiden. Husk at vi er udenfor hele tiden, så du skal have noget vind- og vandtæt overtøj, en varm trøje og
gode sko du kan gå langt i uanset om det er vinter eller sommer.
Du skal selv pakke din rygsæk, så du ved hvad du har med og hvor det ligger – mor eller far må gerne
hjælpe, men du skal selv kunne pakke den, når vi skal hjem, så det er vigtig du selv er med.
Eksempel på pakkeliste:
o
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o
o
o
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sovepose
Eventuelt en lagenpose (giver lidt ekstra varme og beskytter soveposen)
Liggeunderlag
Sovebamse og evt. en bog eller et blad hvis man vågner tidligt
Toiletsager (tandbørste, tandpasta, sæbe, vaskeklud, kam/børste og evt. myggespray og solcreme)
Et lille håndklæde
Spisegrej: Kniv, gaffel, ske, flad og dyb tallerken, kop eller mug og viskestykke
Dolk
Lommelygte med friske batterier
Uniform + tørklæde
Strømper + sokker (1 sæt på, og 1 sæt ekstra med)
Et sæt skiftetøj: Undertøj, Lange bukser, Langærmet bluse
Varmt nattøj
Varm trøje og vindtæt jakke
Regntøj og evt. gummistøvler
Gode varme sko/støvler - evt. sandaler eller andre lette skiftesko hvis det er varmt i vejret
Hue/tørklæde/handsker/kasket/solhat - alt efter årstid

Evt. personlig medicin skal altid aftales med lederne. Giv også besked hvis der er allergier eller særlige
diætkrav.
Mobiltelefoner mv. skal blive hjemme med mindre du har fået anden besked af din leder.
Lederne har altid sine telefoner åbne, så hvis der er behov for at give en besked eller høre hvordan det går,
kan dine forældre altid få fat på os. Og ellers gør vi vores bedste for løbende at opdatere vores
Facebookside, så forældrene kan følge med der.

