
 

   
 

  
 

 
 
 
 
 

Som vi jo alle er klar over, så går tiden hurtigere og hurtigere, og vi ser frem til at komme til 
Spejdernes Lejr 2022 i Hedeland på Sjælland. Vi har valgt at tage af sted fra ulve grenen 

og opefter.  
Bæverne skal selvfølgelig også på sommerlejr, så de får deres helt egen – mere om det 

følger senere. 
 

Den store lejr starter lørdag den 23. juli og slutter igen søndag den 31. juli. 
Troppen, senior og rover deltager alle dage. 

Ulvene deltager i 6 dage – fra 24. juli til 29. juli. 
 

Der vil være fælles bustransport for alle til og fra lejren. Udrejsen for ulvene er 24. juli og 
hjemrejse 5 dage senere den 29. juli. Her ønsker vi gerne, at der er en eller to forældre, 

som har lyst til at tage bussen fra Hedeland og hjem til Felsted sammen med ulvene.  
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Priserne for sommerlejr er i Felsted gruppe fastsat til: 
750.- kr for ulvene. 

1200.- kr for alle andre. 
 

Vi åbner for en afdrags ordning til dem, der har lyst til dette fra januar, hvor det vil være 
muligt at betale mindre rater. Sidste betaling vil ske den 23. juni. 

 
Der er sidste frist på tilmelding den 1. marts 

(der kommer en seddel ud) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Lidt mere til kalenderen 
 

Vi håber at se jer alle sammen på fællesweekend her den 5.-7. november. Hvor vi i Fel-
sted gruppe vil sætte helt nye rekorder 😉 

 
Bussen fra 55oNord ankommer ved hallen i Felsted den 8. november kl. 18:30 til 20:00. 

Her er der mulighed for at se, føle og prøve varerne, og så kan der ordnes julegaver! 
 

Der er juleafslutning fredag aften den 10. december og nytårsgudstjeneste og tur søndag 
formiddag den 2. januar. Mere om det følger senere – men reserver dagene nu. 

 
Hvis der er nogen former for spørgsmål så tag fat i en af lederne til spejdermødet, eller 

skriv mig en mail på: clausfelstedspejder@gmail.com 


