
 

Kære spejdere og forældre. 

Spejdernes lejr 2022 finder sted d. 23/7 – 

31/7-2022 på Hedeland ved Roskilde – og 

spejderne fra 1.Kokkedal skal selvfølgelig med. 

Spejdernes lejr er en stor teltlejr hvor rigtig 
mange spejdere fra Danmark mødes og laver 
sjove og spændende spejderaktiviteter i en uge i 
sommerferien. 

Det er et fælles arrangement for mikro, mini, 
junior, trop og klanspejdere samt ledere fra alle 
de 5 spejderkorps i Danmark samt gæster fra 
udlandet. 
 
1.Kokkedal bor samlet i en teltlejr. Undervejs 
mødes vi med andre spejdere i egne 
aldersgrupper, og laver mange super fede 
spejderaktiviteter. På den seneste lejr i 2017 
deltog 76 spejdere og ledere fra gruppen. 

 

Deltagelse og pris. 

Mikrospejder deltager på ½ lejr, lørdag til onsdag, og prisen er 900 kr. 

Mini, junior og trop deltager i fuld lejr pris 1.500 kr. 

Klan deltager på fuld lejr 700kr, med mulighed for reduktion jf aftale om at bidrage til 
gruppens drift på lejren. 

 

Der vil være mulighed for at dele betalingen op over 2 måneder i foråret. Er dette ikke nok, 
så kontakt din leder. 

Alle spejder skal have chancen 
for at komme med, så hvis 
betalingen er en udfordring, 
kontakt da Gruppelederne. 

 

Der kommer meget mere info 
i løbet af foråret, og vi vil 
selvfølgelig også indkalde alle 
tilmeldte til et 
informationsmøde og fortælle 
mere om vores deltagelse på 
Spejdernes lejr 2022 når vi 
nærmer os sommerferien. 



 

Om Spejdernes Lejr 2022 

Spejdernes Lejr er Nordens største børn og unge lejr med forventet 40.000 deltagere og 
besøgende. Spejdernes Lejr blev første gang afholdt i 2012 i Holstebro og senest i 2017 i 
Sønderborg.  
Spejdernes Lejr 2022 arrangeres i fællesskab af Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, 
De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 
Tilsammen tæller vi mere end 70.000 medlemmer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er du nysgerrig kan du allerede nu læse meget 

mere på den officielle side SL2022.dk 


