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HVAD
Spejderneslejr er den største begivenhed i ”spejder-Danmark” i 5 år. Der vil være ca 40.000 spejdere i alle uniforms-faver samlet. Det er helt unikt at lejren 
er så tæt på os = i Hedeland ved Roskilde. Ud over det? Jamen så er det jo ”bare” en sommerlejr med overnatning i telte, madlavning på bål og et hav af fede 
aktiviteter.

Gruppen giver et kæmpe tilskud til alle deltagere, så prisen her i invitationen er det halve af den officielle pris på lejrens hjemmeside.

I skal deltage fordi det er på spejdernes lejr at man som spejder for alvor oplever og forstår hvor stort ”det der spejder er”, hvor mange spejdere vi er og hvor 
vildt vores fællesskab er. Det er unikke oplevelser som ikke kan beskrives men som skal opleves. Fordi lejren er så stor så bliver der udviklet aktiviteter som 
vi i det ”daglige” spejderliv ikke kan opnå – alt er lidt vildere, lidt større og meget federe.

I skal hoppe ind og tilmelde jer hurtigst muligt. Tilmeldingen LUKKER d. 15. april. Grundet det store administrative set-up for lejren kan vi ikke tilbyde 
efter-tilmelinger, del-tilmeldinger osv. Når I tilmelder jer så tilmelder i jer en ”deltager-pakke” og denne kan ikke modificeres. Har I behov for justeringer, så 
er det en sag mellem jeres spejders leder og jer og ikke en sag for ”det store administrations apparat”. 

Hvis I har behov for økonomisk tilskud til lejrbetalingen så kontakt Stenlændernes formand Lars på formand@stenalnderne.dk – han behandler jeres 
henvendelse helt fortroligt.

mailto:formand@stenalnderne.dk


Hvem
Hvem Hvornår Tilmedling og pris Transport Mere info

Familiespejd Besøg på lejren 
onsdag d. 27 juli

Via familiespejder-
lederne

Egne biler til lejrens 
gæsteparkering

• Af familiespejd-lederne
• https://spejderneslejr.dk/da/foraelder  

Mikroer Torsdag d. 28-lørdag 
d. 30 juli

520 kr Lejrbusserne til/fra lejren fra et 
sted tæt  på Maglevad (typisk en 
af stationerne, præcis info 
kommer senere)

• SL2022 info møde på Maglevad mandag d. 20 juni kl 18
• Www.spejderneslejr.dk  

Minier Søndag d. 24 – 
onsdag d. 27. juli

640 kr Lejrbusserne til/fra lejren fra et 
sted tæt  på Maglevad (typisk en 
af stationerne, præcis info 
kommer senere)

• SL2022 info møde på Maglevad mandag d. 20 juni kl 18
• Www.spejderneslejr.dk  

Juniorer Starter fra Maglevad 
fredag d. 22. og går 
til lejren. Bliver på 
lejren til den slutter 
d. 31. juli

1125 kr Vi går til lejren og tager lejr-
busserne tilbage til et sted tæt på 
Maglevad (typisk en af 
stationerne, præcis info kommer 
senere)

• SL2022 info møde på Maglevad mandag d. 20 juni kl 18
• Www.spejderneslejr.dk  

Trop Fuld lejr 23. - 31. Juli 1125 kr Vi cykler frem og tilbage til 
lejren

• SL2022 info møde på Maglevad mandag d. 20 juni kl 18
• Www.spejderneslejr.dk  

Seniorer Fuld lejr 23. - 31. Juli 1125 kr Det finder seniorspejderne selv 
ud af....

• SL2022 info møde på Maglevad mandag d. 20 juni kl 18
• Www.spejderneslejr.dk  

Tambour Søndag d. 24 – 
onsdag d. 27. juli

640 kr
LINK

Det finder Tambour selv ud af... • SL2022 info møde på Maglevad mandag d. 20 juni kl 18
• Www.spejderneslejr.dk  

Alle andre der 
gerne vil på 
besøg: 
Forældre, 
venner, naboer,
Høns/Bukke, 
politikere, 
Tante Preben, 
Onkel morfar 
osv.

BESØGSDAG 
Onsdag d. 27. juli

Ingen Egne biler til lejrens 
gæsteparkering

I er meget velkomne til at kigge forbi og sige hej. Vi vil gerne frabede os besøg andre
dage for at sikre lejr-oplevelsen for deltagerne. Forplejning kan I finde i boderne på 
lejren. 
Vi modtager gerne kage/boller/skumfiduser/andet hygge :-) 
Kommer I for at besøge en specifik spejder, så vil vi gerne vide det, så vi kan fortælle
jer hvor på lejren jeres spejder er. Tag kontakt til spejderens leder.
Kig her for praktiske informationer for besøgende:
Www.spejderneslejr.dk
https://spejderneslejr.dk/da/foraelder
Hvis I vil tættere på lejroplevelsen så kig i opgavebanken om der er noget DU kunne 
tænke dig at bidrage med (behøver ikke være om onsdagen): https://spejderneslejr.dk/
opgaver
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