
 

   

Den 23. - 31. juli danner Hedeland 

Naturpark i Roskilde rammen om 

Spejdernes Lejr 2022.  

Tag med Skovgruppen på 

Danmarks største spejderlejr med 

40.000 deltagere og få en unik 

spejderoplevelse. 

Priser 

Familiespejd  400,- kr. 

Forældre (fam.spejd) 600,- kr. 

Mikro  900,- kr. 

Mini - senior  1.600 kr. 

 

Tilmelding og betaling 

Tilmelding sker i butikken på 

www.skovgruppen.dk/butik. Tilmeldingsfrist er d. 29. 

april. Ved tilmeldingen betales halvdelen af 

deltagergebyret - man kan dog også vælge at betale 

hele beløbet med det samme. Tilmelding er som 

udgangspunkt bindende. 

2. halvdel af deltagergebyret skal betales senest d. 15. 

juni. 

 

Deltagerinformation 

Deltagerbrev med nærmere information udsendes i 

juni. Ved spørgsmål kan man kontakte lejrudvalget på 

sl2022@skovgruppen.dk. 

 

 

Om lejren 

Fra Skovgruppen deltager vi alle afdelinger og vi forventer omkring 100 

deltagere fra gruppen.  

Lejrens tema er Fælles om Fremtiden og lejren er arrangeret fælles af de 

5 officielle spejderkorps i Danmark. 

Vi skal i lejren ligge sammen med de to andre spejdergrupper fra 

Albertslund. Vi har kontakt med 3rd Cloverdale gruppe fra Canada, som 

vil være vores venskabsgruppe på lejren. De forventes at komme til 

Albertslund nogle dage inden lejren, hvor de vil overnatte på 

Langagergård. 

 

Transport og overnatning 

Vi vil blive bragt til lejren fra Albertslund og retur med bus. Vi kender p.t. 

ikke rejsetiderne, men de vil blive meldt ud, når vi har dem. 

Overnatning vil ske i telt. For familiespejdere kan der være mulighed for 

at deltage med egne mindre telte, men da pladsen er begrænset, kan der 

være behov for at vi koordinerer, så flere familier deles om samme telt.  

 

Familiespejd: Familiespejdere kan deltage med 2 overnatninger fra d. 

23. - 25. juli. Familien deltager med én voksen pr. familiespejder. 

Mikro: Mikroerne deltager med 4 overnatninger fra 23. - 27. juli. 

Mini, junior, trop og senior: Deltager hele lejren fra 23. - 31. juli. 
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