
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære Mikroer og Minier  

 

Vi vil gerne invitere jer på GRATE NØRD AKADEMIET – akademiet for 

nørderi, videnskab, natur og dyr.  

 

Det er vigtigt at huske det rigtige udstyr, men det kan I læse 

mere om på bagsiden. Her finder I også praktisk information 

omkring lejren.  

 

Akademiet starter fredag den 6 marts, så vi forventer at have 

modtaget din tilmelding senest den 3 marts.  

 

Mange hilsner  

Grate Nørderne 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

jeg __________________________ vil selvfølgelig gerne med på Grate 

Nørd lejren 

 

Jeg har betalt 50 kroner til min leder på mobilepay________  

 

eller kontant_________ 

 

Min mor eller far har mulighed for at køre derud_____________ 

eller  

 

hjem igen___________ og har plads til __________ 

 

Min mor eller far har mulighed for at hjælpe til med rengøring 

søndag den 8 marts  

__________ 

 

Noget ekstra vi skal vide _______________ 

SVEND GRATE INVITERER PÅ 

MIKRO-MINI FORÅRSLEJR 



 

 

 

 

 

 

PRAKTISK INFORMATION OM ’GRATE NØRD AKADEMI’-TUREN  

 

Turen er fra den 6 marts til den 8 marts og bliver holdt ude i 

Lyngbyborg. 

 

Vi mødes nede i vores spejderhus klokken 17:00 og kører samlet ud 

til hytten;  

Skovmosen 13, 3450 Allerød 

 

Søndag ankommer vi igen til vores spejderhytte klokken 12:30. Er 

du på henteholdet må I gerne være ved Lyngbyborg klokken 11:45.  

 

Vi håber på at kunne få en hjælpende hånd til rengøringen af 

hytten, mens spejderne er på deres sidste aktivitet søndag 

formiddag. Har du mulighed for at give en hånd med. Mødes vi i 

Lyngbyborg klokken 10:00 

 

Det koster 50 kroner at deltage, som kan gives kontant til en 

leder eller overføres på mobilepay til  

 

Mini: Kasper, på mobilnummer: 3079 5438. Skriv ”Grate Nørd 

+spejderens fulde navn” 

Mikro: Trine, på mobilnummer: 5119 6807. Skriv ”Grate Nørd 

+spejderens fulde navn” 
 

 

Vi glæder os rigtig meget til at se dig til en spændende og 

overraskende spejderlejr.  

 

Hilsen alle lederne fra Mikro og Mini 

 

PAKKELISTE:  

• Uniform (Der skal altid rejses i uniform)  

• Sengelinned og sovepose  

• Turtaske og drikkedunk 

• Tandbørste, Personlig medicin, nattøj og eventuel bamse  

• Varmt tøj (hue, vanter, god jakke eller flyverdragt)  

• Et par lange bukser + ekstra par, langærmet + ekstra, sokker, 

underbukser, en varm trøje og sutsko.  

• INGEN: mad, slik eller elektronik 

 

P.S. husk at spejderens selv skal kunne pakke og bære sin taske 

 

 


