
   
 

Forhåndstilmelding til  

 
 

Kære spejdere og forældre. 

Lige om hjørnet venter jeres livs foreløbigt største spejderoplevelse – Spejdernes 

Lejr 2022. SL22 er en spejderlejr som arrangeres af 5 spejderkorps, og vi håber på 

at blive op mod 40.000 spejdere, som skal bo i lejr sammen – vi skal bo i underlejren 

Greve, og i den del der hedder Havnen, og vi skal være naboer med de andre spejdere 

i Aabenraa Kommune. Det bliver stort, det bliver spændende og det bliver sjovt.  Vi 

skal bo i telte, vi skal bygge lejrplads, lave mad på bål og have det sjovt sammen. Fra 

Felsted Gruppe inviterer vi både ulve, tropsspejdere, seniorer og rovere med, og vi 

skal alle bo sammen. Vi skal til spændende aktiviteter, til lejrbål med mange tusinde 

andre, og vigtigst af alt, det hele er sammen med spejdervenner fra hele verden – vi 

skal være en del af verdens største fællesskab.  

Datoer: 

For ulve har vi valgt en lejr med 5 overnatninger.  

Der er meget at se og prøve, så ulvene skal derfor  

på lejr fra søndag den 24. juli til fredag den 29. juli. 

For tropsspejdere, seniorer og rovere er det naturligvis hele lejren vi deltager på, fra 

lørdag den 23. juli til søndag den 31. juli. 

Pris: 

Det er vigtigt for os, at flest mulige spejdere har økonomisk mulighed for at 

deltage. Derfor er det i bestyrelsen besluttet, at en lejr for ulve koster 750kr.  + 

lommepenge, og for tropsspejdere, seniorer og rovere koster 1200kr. + 

lommepenge. Gruppens samlede udgift for tropsspejdere, seniorer, rovere og ledere 

er 2250kr. pr. spejder og 1760kr. pr. ulv. Dertil kommer udgifter i form af fragt af 

materiel, indkøb af rafter osv. Det er altså et ganske stort tilskud gruppen giver, og 

derfor forventer vi naturligvis også at I som forældre hjælper til, når vi kalder på jer 

til forskellige aktiviteter. 

Prisen indeholder alt fra transport, til aktiviteter, mad, lejrplads osv. 



   
 

Lommepenge:  

Der er lagt op til at alle får et armbånd, som forældrene kan sætte penge ind på. Det 

fungerede fint på spejdernes lejr 2017.  

For ulvene sætter vi et maks. beløb på om dagen, til slik, is, cola og chips. 

Betaling: 

For ulve betales der 200kr. ved forhåndstilmelding senest 15. marts. 

Det resterende beløb 550kr. betales senest 10. juni. 

Der kan også betales i rater, hvor der betales 200 kr. ved forhåndstilmelding, 200kr. 

10. april, 200kr. 10. maj og de sidste 150kr. 10. juni.  

For tropsspejdere og opefter betales der 300kr. ved forhåndstilmelding senest 15. 

marts, det resterende beløb 900kr. betales senest 10. juni.  

Der kan også ved troppen og opefter betales i rater. 300kr. ved forhåndstilmelding, 

300kr. 10. april, 300kr. 10. maj og de sidste 300kr. 10juni. 

I kan læse mere om lejren på www.spejderneslejr.dk eller måske se her, og få lyst til 

at komme afsted https://www.youtube.com/watch?v=Xu3zuUx9gDc. 

Er I fortsat nysgerrige eller i tvivl, så spørg jeres ledere. 

Tilmelding og betaling til spejdernes lejr 2022 foregår i medlemsservice med 

betalingskort.  

Der kommer ikke til at være besøgsdag ved ulve og troppen på lejren. 

Vi laver et lille infomøde i starten af marts måned. 

Med venlig hilsen 

Lederne i Felsted gruppe  

 

 

 

 

http://www.spejderneslejr.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=Xu3zuUx9gDc
https://medlemsservice.spejdernet.dk/event/id/4372/register

