
Forhåndstilmeldingen for at vi kan få et overblik over hvor mange deltagere der regner 
med at deltage, samt for at alle pengene ikke skal overføres 
på en gang til foråret når der er endelig tilmeldingsfrist. 

Der kommer mange flere informationer og afholdes 
forældremøde til foråret inden lejren. 

Mange spejderhilsner fra alle lederne i gruppen

Kære bævere, ulve, junior- og tropspejdere

Årets sommerlejr går denne gang til Hedeland sammen med 40.000 andre spejdere fra alle 
danske spejderkorps. Lejrens tema i år er ”Fælles om fremtiden” og hentyder til at vi som 
spejdere tager ansvar for vores klode, menneskene på den og vores fælles fremtid.
Der er mange grunde til at du skal tage med på spejdernes lejr, her er nogle af dem: 
• Oplevelsen af tusindvis af spejdere der står sammen og synger fællessang
• Du møder jævnaldrene fra andre grupper, korps og lande med samme interesse som dig
• Du bliver udfordret lige på et niveau der passer dig og kan overvinde dig selv til at gøre 

ting du ikke troede du kunne

Med spejdere fra Danmark og hele verden bliver det den største og vildeste danske lejr 
nogensinde. Udover en masse fede aktiviteter skal vi sove i telt, lave mad over bål og 
bygge en lejrplads.

I kan læse mere på: https://spejderneslejr.dk/

23. – 31. juli 2022
Forhåndstilmelding

Datoer: 
Afgang bus fra Gladsaxe:

Søndag d. 24. Juli
Hente på spejderlejren i Hedeland:

Onsdag d. 27. juli ca ved frokost
Pris: 1050kr ( 1. rate = 600kr, 

2. rate = 450kr)

Datoer: 
Afgang bus fra Gladsaxe:

Søndag d. 24. Juli
Ankomst bus i Gladsaxe:

Søndag d. 31. Juli
Pris: 1600kr ( 1. rate = 1000kr, 

2. rate = 600kr

Praktisk
Bævere/Ulve: Junior/Trop/Leder/Rover:

Ved forhåndstilmelding betales 1. rate:

Tilmelding: Scan QR koden/følg linket og udfyld spørgeskemaet + overfør 1.rate
Tilmedingsfrist for forhåndstilmelding er 15. november 2021
https://medlemsservice.spejdernet.dk/event/id/3923/register
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