
 

 

 
 

Invitation til Spejdernes Lejr 
 

Til sommer er der Spejdernes Lejr! Det er en stor lejr som afholdes 
hvert 5. år med deltagelse af ca. 40.000 spejder fra ind- og udland. 
Lejren foregår i Naturpark Hedeland ved Tåstrup/Hedehusene fra 
lørdag den 23. juli til søndag den 31. juli. 
 
Hvad skal der ske på lejren: På lejren vil der være fokus på lejrliv og 
der vil dagligt være aktiviteter for spejderne rundt om på hele arealet. 
Der vil være tid til leg og hygge, men der vil være gang i den det 
meste af tiden. Hvis man har lyst til at vide mere om sådan en stor lejr, så se på denne video fra 
Spejdernes Lejr i 2017 her: link  
 
Aktiviteter: Der vil være aktiviteter for den enkle spejdergren hver dag på lejren. Aktiviteterne er 
aldersbestemt og sker i følgeskab med en leder, som spejderne kender. Aktiviteterne vil foregå 
over hele lejrområdet, så spejderne får oplevet hele lejren undervejs.  
 
Forplejning: Aktivitetsudvalget vil stå for afhentning og fordeling af mad til alle måltiderne. Junior-, 
trop- og klanspejdere laver selv mad, mens aktivitetsudvalget laver mad til mikro-, mini- og 
familiespejderne, med hjælp fra spejdere og forældre. Der vil være fuld forplejning under hele 
opholdet, men I skal selv have madpakke til frokost på førstedagen, hvis vi skal tidligt afsted. 
 
Hel eller halv lejr?  
De ældste spejdere deltager i hele lejren, mens de yngste deltager i halv lejr.  
 
Hvem  Hvornår  Pris per person  
10-25-årige (junior, trop og klan)  Lørdag den 23. juli til  

Søndag den 31. juli  2.250 kr.   

6-9-årig (mikro + mini)  Onsdag den 27. juli til  
Søndag den 31. juli  1.520 kr.  

3-5-årige (familiespejderfamilier UDEN 
søskende hos mikro/mini)  

Søndag den 24. juli til  
Onsdag den 27. juli  

Børn: 350 kr.  
Forældre: 1.280 kr.  

3-5-årige (familiespejderfamilier MED 
søskende hos mikro/mini)  

Onsdag den 27. juli til  
Lørdag den 31. juli  

Børn: 350 kr.  
Forældre: 1.280 kr.  

 
 

Læs om tilmelding m.v. på næste side ↓ 
  



 

 

 
 
 
 
Afbestilling. Hvis I bliver forhindrede i at deltage, kan I se afbestillingsreglerne på Spejdernes 
Lejrs hjemmeside her. 
 
Tilmelding, pris og betalingsmuligheder: Man skal tilmelde sig spejdernes lejr senest den 4. 
april. Ved tilmelding kan man betale den fulde lejrpris eller man kan vælge at betale lejrprisen i 3 
rater, som forfalder den 4. april, 3. maj og 3. juni. Prisen dækker transport, forplejning og aktiviteter 
på lejren.  
 
Tilmelding via Køgespejdernes hjemmeside her  
 
Transport:  Vi benytter fælles bustransport til og fra lejren. Det er ikke muligt at aflevere børn på 
lejren. Vi kender endnu ikke de endelige afgangs- og ankomsttider, så de kommer senere.  
 
Besøgsdag: Spejdernes Lejr ligger i år dejligt tæt på og så alligevel ikke. Når man vil besøge 
lejren, parkeres der langt væk og man skal bruge en del tid på at komme ind i selve lejren.   
 
Hvis man som forældre ønsker at besøge lejren, bør det gøres før ens eget barn deltager i 
lejren. Så kan man sammen med barnet gå en tur og besøge vores lejr, se teltene og hvor vi spiser 
og hygger os.  Man kan også som familie gå en tur på lejren og se sceneområdet, opleve nogle af 
de aktiviteter, der forgår rundt om på pladsen og i det hele taget blive fortrolig med, hvor det er 
man skal være et par dage senere.  
 
Op mod lejren kommer der mere information med mødested, afgangstidspunkt, pakkelister og 
lommepenge. 
 
Børneattest. Vi gør opmærksom på, at alle deltagere der er fyldt 15 år ved lejrens begyndelse, 
skal aflevere en børneattest. Dette sker digitalt og er meget let og vi skal nok hjælpe med dette. 
 
Forældremøde. Har du spørgsmål eller vil du høre mere om, hvordan sådan en stor lejr foregår, så 
vil vi invitere dig til vores online forældremøde den 24. marts. Klik her for at deltage i mødet  
 
Du kan også sende en mail til SL2022@koegespejderne.dk.  
 


