Kære spejdere og forældre
Til sommer er der Spejdernes Lejr, som en stor lejr som afholdes hvert 5. år med deltagelse af ca. 40.000 spejder fra indog udland. Lejren foregår i Naturpark Hedeland ved Tåstrup/Hedehusene fra lørdag den 23. juli til søndag den 31. juli.
Selvom det kan føles som langt ude i fremtiden, så har vi brug for jeres Forhåndstilmelding inden den 15. december.
Det er ikke en bindende tilmelding, men det er vigtigt for vores planlægning at vide, cirka hvor mange der forventer at
deltage.
Hel eller halv lejr?
De ældste spejdere deltager i hele lejren, mens de yngste deltager i halv lejr.
Hvem
10-25-årige (junior, trop og klan)
6-9-årig (mikro + mini)
3-5-årige (familiespejderfamilier UDEN
søskende hos mikro/mini)
3-5-årige (familiespejderfamilier MED
søskende hos mikro/mini)

Hvornår
Lørdag den 23. juli til
Søndag den 31. juli
Onsdag den 27. juli til
Søndag den 31. juli
Søndag den 24. juli til
Onsdag den 27. juli
Onsdag den 27. juli til
Lørdag den 31. juli

Pris per person
2.250 kr. inkl. transport
1.520 kr. inkl. transport
Børn: 350 kr.
Forældre: 1.280 kr.
Børn: 350 kr.
Forældre: 1.280 kr.

Lejrprisen herover går udelukkende til Spejdernes Lejr, og inkluderer 3 måltider,
infrastruktur (fx strøm, vand, toiletter, internet), aktiviteter samt bustransport til/fra
Køge Station.
Køgespejderne betaler for vores frivillige lederes deltagelse, ligesom vi betaler for
materiel, telte, mellemmåltider, indretning af vores lejrområde, rafter, brænde etc.
Vi vil meget gerne have jeres FORHÅNDSTILMELDING inden den 15. december
2021 på: Koegespejderne.dk/spejdernes-lejr-2022 hvor du/I også finder mere information om lejren.
Forhåndstilmeldingen er meget vigtig for Køgespejderne i forhold til vores planlægning af indkøb af grej og telte, opmåle
lejrpladser, planlægge transport, sikre nok frivillige voksne som er nødvendige for at få en lejr som denne til at fungere og
dermed give spejderne den allerbedste oplevelse.
Endelig tilmelding vil komme omkring marts 2022.

Spørgsmål og forældremøder? – se næste side!

Forældremøder – fysisk fremmøde
Har I spørgsmål til lejren, kan I stille dem på et af de forældremøder vi holder på følgende steder/tider:

Hvem

Dato

Tid

Mikro02 og
Mini02

21.11.2021

12.30-13.00

Minicentret

Mikro01

28.11.2021

10.00-10.30

Lodskovgård

Mini01 og Junior

28.11.2021

12.30-13.00

Minicentret

Fam01 og Fam02

05.12.2021

10.00-12.00

Minicentret

Forældremøder via Teams
I kan også vælge at deltage i det Teams-møde om Spejdernes Lejr som vi holder
mandag den 29. november kl. 19.30. Her fortæller vi om lejren og her kan I også
stille spørgsmål.
Deltag i forældremødet på Teams ved at bruge koden her til højre, eller linket fra
kalenderen på Køgespejdernes hjemmeside:

Skriv en mail
I kan også altid skrive til sl2022@koegespejderne.dk.

Sted

