
 
 

Kæmpe sommerlejr i Hedeland Naturpark med op til 40.000 deltagere fra 

Danmark og resten af verden. En oplevelse for livet! 
 

Om lejren 
Årets sommerlejr (lørdag den 23. til søndag den 31. juli 2022) går til Hedeland (Hedehusene) sammen med 
40.000 andre spejdere fra de fem danske spejderkorps. Der er en masse sjove og spændende aktiviteter for 
alle aldre. Lejrens tema er ”Fælles om Fremtiden” – hvor vi sætter fokus på vores fælles ansvar for 
fremtiden. 

På lejren kommer der også internationale spejdere med, så det er en oplagt mulighed for os til at møde 
nogle spejdere fra udlandet og finde ud af, hvordan man er spejder andre steder i verden. 

Lejren bliver opdelt i fire underlejre, og vi skal bo i “Greve” sammen med alle de andre spejdere fra 
Faaborg-Midtfyn kommune. 

Pris: 
Vi har i år valgt at yde et tilskud til alle der deltager så prisen for spejdere er 500 kroner, den oprindelig 
deltager pris er 2.250 kroner. Vi har valgt at prisen er ens om man deltager på hel eller halv lejr, så alle 
betaler 500 kroner. Det er inklusiv transport, mad og alle de aktiviteter, vi deltager i på lejren, men 
eksklusiv lommepenge. Der er mulighed at deltage i en halvlejr (dette er for alle mikro/mini spejder. Vi 
tager afsted alle sammen lørdag og kommer hjem onsdag). Forældre/søskende er også velkomne til at 
deltage, kontakt Annette for yderligere info. Det er et krav fra lejren, at alle voksne skal udfylde en 
børneattest og at man hjælper til i vores lejr eller som jobber. 

Tilmelding 
Husk at melde jer til ved at gå ind på www.rethingh-gruppen.dk inden den 9, april, hvor vi samler alle 
tilmeldingerne og melder gruppen til samlet. 

Mere information 
I kan alle allerede nu følge SL2022 på Instagram, Facebook og Snapchat. For mere information spørg en 
leder eller gå ind på www.spejderneslejr.dk.  

Vi glæder os til at tage til Hedeland med jer!  
Spejderhilsen Lederne 

http://www.rethingh-gruppen.dk/
http://www.spejderneslejr.dk/

