
 

 

Lørdag 23. juli til søndag 31. juli 2022 
flytter 40.000 spejdere fra Danmark og udlandet til  

Naturparken Hedeland ved Roskilde 

Kære forældre og spejdere 

Årets sommerlejr går til Hedeland ved Roskilde sammen med 40.000 andre spejdere 
fra alle fem danske spejderkorps. Der er en masse sjove og spændende aktiviteter for 
alle aldre. Lejrens tema er ”FÆLLES OM FREMTIDEN” – det bliver både for os selv, 
hinanden og omverdenen. Lejrgruppen fortæller bl.a. således om temaet og hvad 
indvirkning det får for lejrens aktiviteter:  

Lejrledelsen: Når vi siger, at temaet skal være en del af aktiviteterne, mener vi, at: 

• aktiviteterne skal UDVIKLE DELTAGERENES OPMÆRKSOMHED på ansvarlighed 
og på fordelen ved at være beredt 

• deltagerne gennem aktiviteterne skal OPLEVE ET FÆLLESSKAB 

• deltagerne gennem deres handlinger skal MEDVIRKE TIL AT SKABE EN BEDRE 
VERDEN – det kan være for dem selv, nogen de holder af, lokalområdet eller noget 
helt fjerde 

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. Vi vil komme til at bo sammen med de øvrige spejdere i Odense 
også i det område, der hedder Roskilde. Lejren opdeles i 5 underlejre, hvor Roskilde er 
én af dem. Derudover vil der være store aktivitetsområder, fælles områder, butik, 
spejdersportsbutikker og meget mere.  

Vi har valgt at juniorer og tropsspejdere tager afsted i hele perioden, endvidere 
deltager mikroer og minier fra tirsdag den 26. juni til fredag den 29. juli 2022. 

 



Prisen for trop og junior er 2250 kroner og det er inklusive 
transport, mad og alle aktiviteter, vi deltager i på lejren. Prisen 
for mikro og mini ligger på ca. 1280 kroner for samme pakke.  
Der vil være en deltagerreduktion for alle – afhængig af om 
man er på fuld lejr eller deltager i 3 døgn. Dette beløb 
meddeles senere.  

Tilmelding skal ske senest 10. marts 2022 ved at sende en mail 
til tilmelding@lumby-stige.dk med følgende oplysninger: 

 Spejderens navn, kontakt mail samt evt. allergi vi bør være opmærksom på.  Ligeledes 
vil vi i tilmeldingen gerne vide, om der er specielle hensyn omkring mad vi skal tage 
højde for (vegetar, ingen svinekød etc.)  

Betaling:  I vil modtage to opkrævninger på mail. 

 
Første betaling for junior og trop, som skal betales inden 1. april - den anden, som 
betales senest 25. maj. De samme datoer gør sig gældende for mikro og mini. Beløbene 
vil blive meddelt efter tilmeldingen.  

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 vil selvfølgelig løbende komme med mere information om lejren. Vi håber, at rigtig 
mange har lyst til at deltage i den ultimative spejderoplevelse som spejdernes lejr er. 

Vi glæder os til at tage på spejdernes lejr med jer!  

Spejderhilsen   
Lederne  
 

PS: På vores 
generalforsamling den 
22. februar – vil vi 
informere yderligere om 
lejren.  


