
 
I år går Spejdernes Lejr 2022 til Nedeland naturpark sammen med 40.000 spejdere fra de 

fem danske spejderkorps. Lejerens tema er ”FÆLLES OM FREMTIDEN”. At deltage på så stor 
en lejr, er en oplevelse man aldrig glemmer og derfor en oplevelse man ikke vil gå glip af.  

 
På lejren vil der være en masse lejrliv og fede aktiviteter alle dage sammen med en masse 

spejdere fra andre grupper og korps. Desuden kommer der også spejdere fra andre lande, som 
giver en unik mulighed for at møde spejdere forskellige steder i verden.  

 
Lejren er opdelt i 3 underlejre. Vi skal ligge i underlejer ”Greve” sammen med grupper i 

Vordingborg kommune. 
 

Tilmelding:  
Tilmelding til jeres leder. Der er tilmeldingsfrist er d. 11 April. Vi laver en samlet tilmelding i 
gruppen. Det er muligt at tilmelde enkelte spejdere senere, men det ønskes at i tilmelder jer 
inden for deadline, da der er en masse planlægning og koordinering både for os ledere og for 

frivillige på lejren.  
 

Pris: 
Gruppen giver et tilskud på 1000kr for hver spejder. Spejderne skal betale 1250kr for en hel 
lejr (normal prisen er 2250kr) - minierne deltager på en halv lejr (lørdag til onsdag) og skal 

derfor kun betale 800kr (normal pris for halv lejr er 1520kr). Prisen dækker over blandt andet 
mad, alle aktiviteter, infrastruktur og toiletfaciliteter.  

 
Betaling: 

Betalingen kan ske på gruppens konto nr. 0040-4490 182700 eller på gruppens Mobilpay 
35137 og husk spejderens navn. I er velkommen til at betale i flere rater.  
11. April: Mindst halvdelen af beløbet skal være betalt ved tilmelding.  
1. Juni: Hele beløbet skal være betalt.  
 
Framelding:  
Efter 1. maj: 50% refunderes  
Efter 1. Juni: ingen refusion  
 
I kan få ind på Spejdernes Lejrs hjemmeside og læse meget mere 
https://spejderneslejr.dk/da 
 
Vi glæder os til at tage til Hedeland med jer. 
 
Bedste spejderhilsner fra lederene 
 


