
Deltagerbrev 

Spejdernes Lejr 2022  
 

Hvad, hvor og hvornår 
Du har en spejder der skal deltage på spejdernes lejr 2022 som er en tværkorpslig sommerlejr 

planlagt af de fem spejderkorps i Danmark af og til Spejdere. Spejdernes lejr er en tilbagevende 

begivenhed der afholdes hvert 5. år. 

Årets tema er fælles om fremtiden: ”Fælles om fremtiden er valgt, fordi vi som spejder tager 

ansvar for vores klode, menneskerne på den og vores fælles fremtid. Derudover samarbejder 

spejdere både på tværs af aldersgrupper, spejderkorps og lande. Som spejdere er vi et fællesskab, 

som løfter hinanden og løser udfordringer som måtte opstå. 

Spejdernes lejr 2022 afholdes i Hedeland i perioden 23-31 juli 2022. 

 
Afrejse: 

Det er lykkedes at få pladser til fælles transport til lejren til alle der har sagt ja til dette for alle grene (Mikro, 
Mini, Junior og Trop). Har man tilmeldt sig transport TIL lejeren skal man møde op på følgende tidspunkter: 
 
Junior og trop: Møde på Frederikssund station busterminal lørdag d. 23/07 kl. 07:30 hvor Tina/Mysa (Junior 
leder) vil tage imod spejderne. 
Mikro og Mini: Møde på Frederikssund station busterminal søndag d. 24/07 kl. 07:30 hvor 
Christina/Mårmor(Mikro leder) samt en anden leder vil tage i mod spejderne. Spejdere der selv ankommer 
til lejren skal mødes med lederne på Kiss-and-goodbye parkeringen Stærkendevej 252, 2640 Hedehusene 
kl. 10:30. 



 
 

Hjemrejse: 

Mikro og Mini: skal afhentes på lejren onsdag d. 27/07 kl. 16:30 vi ligger i klynge 144 (se afsnittet hvor 

skal vi bo). Tag jer god tid når I skal hente. Spejderne vil elske at vise mor, far, bedsteforældre og søskende 

rundt i lejren inden de skal hjem. Se ift. parkering i afsnittet ”besøgsdag”. Hvis I ikke har mulighed for at 

hente spejderen direkte på lejren og derfor havde efterspurgt bustransport så kontakt Marie (61678926) 

INDEN lejrens start og vi finder en løsning. 

Trop og Junior: Spejderne kører med leder retur til Frederikssund station hvor de vil ankomme d. 31/07 kl. 

13:26. Skal man hentes direkte på lejren skal man være hentet senest kl. 12:00. OBS der er stor risiko for 

trafikkaos og det er IKKE muligt at benytte gæsteparkeringspladsen denne dag. 

 



Hvor skal vi bo: 

 

Vi skal bo hele gruppen sammen i underlejr Roskilde i det nordvestlige hjørne af klynge 144.  

 

Besøgsdag: 
Vi vil så gerne have besøg – og spejderne vil nyde at vise jer rundt! Sørg for at snakke med jeres spejder om 

I kommer på besøg eller ej inden de skal afsted. Lejren vil være åben for besøg onsdag kl. 16-20. Vi gør 

vores bedste for at være tilbage i lejren til kl. 16, men da vi er på fælles aktivitet, kan det være vi er lidt 

forsinket. 

 I skal være velkommen til at have pakket madkurven eller finde et sted i en af lejrens Cafeer og spise 

aftensmad sammen med jeres spejder. Som besøgende er der muligt at parkere på gæsteparkeringspladsen 

på brandhøjvej 268, 2640 Hedeland. Det koster 100kr/døgnet og betales med Mobilpay. Se billede for 

anbefalede tilkørsel til parkeringspladsen. Det er ikke tilladt at have hunde med på spejdernes lejr så lad 

Fido blive hjemme. 



 

 

Post 
Det er superhyggeligt at få en hilsen hjemmefra når man skal på lejr! Det kan være alt fra et postkort til en 

lille pakke med Anders And og en pose slik – I bestemmer selv. Der er forskellige muligheder for at sende 

post: 

Postnord:  
Spejdernes Lejr har fået deres efter postnummer 2644 Hedeland. For at modtage et brev på lejren skal 

adressen indeholde følgende oplysninger:  

Skriv: 

• (Spejdernes navn) 

• (Spejdergruppe navn) (Ræven Skibby Trop og Flok) 

• (Spejdergruppens kommune) (Frederikssund kommune) 

• (Underlejr på Spejdernes Lejr) (Underlejr Roskilde) 

• Spejdernes lejr 2022 

• 2644 Hedehusene 

 

SPEJDERPOST.DK 
Forkæl én du holder af på Spejdernes Lejr 2022. Gennem vores webshop spejderpost.dk kan du bestille 

pakker med personlige hilsner, som vil blive leveret direkte til lejren. Speiderpost.dk bliver opbygget som 

enhver anden webshop, og her er det muligt at fylde kurven med slik, snacks samt kagemænd og 

kagekoner til fødselsdag og fest. Herefter angiver du den ønskede leveringsdato, skriver en personlig hilsen 

og så sørger vi for, at den kommer frem til modtageren. 

 



Rævens postservice: 
Aflever I hemmelighed post til en leder når spejderen afleveres – så sørger vi for det bliver “sendt” og 

modtaget af rette vedkommende. 

 

Skejsere: 
Spejdernes lejr er kontant løs. Det er vigtigt, at få spejderen tilmeldt Skejser systemet inden lejren. Dette 

foregår ved at du eller dine forældre opretter en konto på www.skejser.dk. 

Under oprettelsen vil der blive spurgt efter følgende oplysninger på den person, som er ansvarlig for 

kontoen: Navn, Fødselsdag, E-mailadresse, Mobiltelefonnummer. 

Herefter er det muligt at tilknytte et eller flere armbånd til kontoen – brug skejser id’et. For hvert armbånd, 

der tilknyttes kontoen, skal der oplyses navn og alder på brugeren.  

Dvs. har man flere børn der skal afsted, kan man nøjes med at oprette én konto med flere armbånd 

tilknyttet. Der er mulighed for at sætte et maksimum forbrug pr. dag for hvert armbånd. 

Hvis man IKKE kan finde sit skejser id eller ikke har modtaget det så skriv en besked til Marie (61678926) 

med gren og navn på spejderen så skal jeg finde det pågældende id. Selve skejser armbåndet bliver 

udleveret på lejren. 

 

Nødtelefon: 
Der vil altid være muligt at få fat på os på en af de to nødnumre Brian/Doktor: 24621240 / Marie: 

61678926. 

 

Pakkeliste: 
Følgende er en bruttoliste over, hvad der er en god idé at have med på en sommerlejr. Husk spejderen skal 

selv kunne bære rygsækken og undgå gerne løse poser mm sørg gerne for at alt sidder fast på rygsækken. 

Vi anbefaler at spejderen selv finder frem hvad der skal med og man derefter gennemgår om der mangler 

noget. Lad til sidst spejderen selv putte tingene i rygsækken. Pak gerne tingene i mindre portioner så alt 

varmt tøj er i en pose, alle toiletsager i en anden osv. Man kan købe dry bags eller pakke poser, men en 

affaldspose eller indkøbsposer fungere lige så godt. 

Mysa har lavet en lille pakke video som kan findes her: (27) Pakkeliste Spejdernes Lejr 2022 - YouTube 

Basis udstyr: 

 Rygsæk 

 Vandtæt pose (en affaldssæk er rigtig fin at ”fore” det store rum i rygsækken med) 

 Liggeunderlag (Spejderne skal selv kunne folde ud og folde sammen) 

 Sovepose 

 Evt inderpose/lagen pose 

http://www.skejser.dk/
tel:+45-24-62-12-40
https://www.youtube.com/watch?v=maOxTVZR-wk


 Evt hovedpude (ellers fungere soveposehylsteret med en tyk trøje i rigtig fint      ) 

 Bamse 

 Turtaske /gymnastiktaske (skal kunne indeholde en madpakke, drikkedunk og lidt ekstra tøj) 

 Drikkedunk 

 Mug/plastik kop 
 

Tøj 

 Uniform 

o Lommebog /blok 

o Blyant 

o Plaster 

o Sangbog 

 Tørklæde 

 Spejder ”Ræven” t-shirt (for dem der har) 

 Spejderbælte (for dem der har et) 

 Dolk (for dem der har en OG har knivbevis) 

 Undertøj 

 Langt undertøj 

 Strømper 

 Tykke strømper 

 T-shirts (ikke toppe) 

 Shorts 

 Lange bukser 

 Langærmede bluser 

 Tyktrøje /fleece eller lignende 

 Nattøj 

 Bøllehat/hat/kasket 

 Buff / tynd hue (det kan godt være koldt udendørs om sommeren i DK) 

 Badetøj 

 Regntøj 

 Gummistøvler 

 Kondisko 

 Sandaler 
 

Toilet sager: 

 Håndklæde (et lille gæstehåndklæde er rigeligt fint) 

 Tandbørste / tandpasta 

 Hårbørste / ekstra elastikker hvis man har langt hår 

 Shampoo / Balsam 

 Solcreme 

 Aftersun 

 Læbepomade med solfaktor 

 Myggebalsam (hvis man er meget plaget af myg) 



 

Andet 

 Ur (For dem der har et og kan klokken) 

 Mobil telefon og oplader (KUN JUNIOR OG TROP) 

 Sygesikringsbevis (for alle under 15 år skal dette afleveres til lederne) 

 Evt. medicin (skal afleveres til og opbevares af lederne) 

 Evt. et lille spil /spil kort 

 Pandelampe / lommelygte 

 Hviskestykke 

 

Vi glæder os super meget til at skulle på lejr med jer! Og selvom der stadig er lidt tid til, så er vi i 

lederteamet i fuld gang med alle forberedelserne       

 

 

Mange hilsner 

Lederne  

 

Ps. Hvis der er nogle der har lyst til at bage en kage til fælles deling vil det være dejligt 

PPS. Husk at tilmelde jer Opturen der ligger 12-14 August       

PPPS. Hvis der er yderligere spørgsmål så kontakt gerne Marie (61678926) eller nærmeste leder 


