
Spejdernes Lejr 2022 
Sommerlejr for mikro, mini, junior, trop & klan 

 

Masser af fælles oplevelser på en kæmpe lejr med 40.000 

deltagere fra ind- og udland 
 

Kære spejdere og forældre 

Årets sommerlejr går til Hedeland Naturpark i Greve, Høje Taastrup og Roskilde Kommuner sammen med godt 40.000 

andre spejdere fra alle fem danske spejderkorps. Der er en masse sjove og spændene aktiviteter for alle aldre. Lejrens 

tema er ”Fælles om fremtiden” – hvor spejdere tager ansvar for kloden, menneskene på den og vores fælles fremtid.  

På lejren kommer der også internationale spejdere med, så det er en oplagt mulighed for os til at møde nogle spejdere 

fra udlandet og finde ud af, hvordan man er spejder andre steder i verden.  

Lejren bliver opdelt i fire underlejre, og vi skal bo i underlejr Greve sammen med alle de andre spejdere fra Furesø 

Kommune. Vi kommer i Peter Lassen Gruppe til at have en fælles lejrplads, så der vil være en base med de spejdere og 

ledere børnene kender  

Minierne kommer til at deltage fra torsdag den 28. juli til søndag den 31. juli, mens junior, trop og klan deltager fra 

lørdag den 23. juli til søndag den 31 juli. Prisen bliver 1.600 kroner for fuld lejr og 800 kroner for halv lejr. Prisen er 

inklusiv fælles transport i bus, mad og alle aktiviteter, vi deltager i på lejren.  

Husk at melde jer til via linket på forsiden af vores hjemmeside. www.peterlassen.dk, eller via det link der er sendt ud 

sammen med denne indbydelse. Der er tilmeldingsfrist den 30.04.2022, hvor vi samler alle tilmeldingerne og melder 

gruppen til samlet.  

I kan alle allerede nu følge SL2022 på Instagram, Facebook og Snapchat. For mere information, spørg en leder eller gå 

ind på www.spejderneslejr.dk.  

Vi holder informationsmøde om turen i forbindelse med vores grupperådsmøde den 28. februar kl. 18.00 i Vestervang 

Vi glæder os til at tage til Hedeland Naturpark med jer! 

 

Spejderhilsen Lederne       

  

 

 

Det med småt:  

• 50% af deltagerprisen refunderes ved afmelding inden 23.05.22 

• Ved afbud senere refunderes deltagerprisen ikke.   

 

 

http://www.peterlassen.dk/
http://www.spejderneslejr.dk/

