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Sommerlejr møde 2022  

• Hvad er Spejderneslejr? 

• Hvor skal vi være? 

• Transport 

• Program og hvad “skal” vi lave 

• Hvad skal vi spise 
• Hvordan skal vi bo (Rævens hule) 

• Pakning 

• Post 

• Tryghed 

• Hjemve 

• Hvad nu… 

 

Spørg endelige 
undervejs! 

Dette møde er for jeres 
skyld (og lidt for vores 

egen ) 



Hvad er spejderneslejr? 

• Tværkorpslig sommerlejr 

• Største lejr for børn og unge i Norden 

• Hvert 5. år 

• Ca 40.000 deltagere 

 

• “Spejdernes Lejr bidrager til at realisere Spejderne’s mission om at 
gøre børn og unge beredt til livet gennem fællesskab, friluftsliv og 
udfordringer og vise vores omgivelser, hvordan det er at være spejder 
i dag.” 

Hjem | Spejdernes lejr 2022 

https://spejderneslejr.dk/


Hvor skal vi være? 







Transport – mere info I deltagerbrev 

• Junior og Trop: Fælles bus fra Frederikssund st 

• Familiespejd, Mikro & Mini: Skal selv arranger transport 
• OBS FEJL I TILMELDINGEN! -  kom til os hvis der er brug for hjælp til koodinering af 

kørsel 

Gæsteparkering: Brandhøjgårdsvej 268, 2640 Hedehusene (100kr/døgn) 
Kiss-and-goodby: Stærkendevej 252, 2640 Hedehusene 

ALLE SPEJDER SKAL KUNNE 
BÆRE DERES UDSTYR SELV! 

- Rygsæk! (Ingen rullekuffert!)  
- Prøv at undgå plastikposer 

I hænderne 



Junior & Trop 

Mikro & Mini 

Mikrobe 

Ugen: 

Ræven 
lejrbål 



Aktiviteter 

Aktivitetskatalog | Spejdernes lejr 2022 
OBS: Hvis I kigger på aktiviter derhjemme så HUSK 

spejderne kan ikke vælge individuelt. 

Mere end 250 aktiviteter 
- Vi når ikke dem alle sammen ;) 

https://spejderneslejr.dk/aktivitetskatalog


Mad 

Der bliver selvfølgelig taget hensyn 
til allergener og intolerancer. 
 
- Ingen spejdere går sultne I seng 

 
Vi har spisegrej med til alle 

Masser af madinspiration på Spejdernes Lejr | Spejdernes lejr 2022 

https://spejderneslejr.dk/da/kogebogen


Rævens hule 

• Familiespejd m forældre 
• Mikro & Mini 
• Junior 
• Trop 
• Leder & køkkengrej 



Skejsere – mere info I deltagerbrev 

Spejderneslejr er kontantløs – alle spejdere får et skejser armband når vi 
tager afsted.  
 
Deltagere, forældre og andre bidragsydere vil kunne tanke armbånd op og 
evt. aktivere et dagligt rådighedsbeløb (saldokontrol) inden lejren. 
 
Er der penge til overs på kontoen efter Spejdernes Lejr 2022, kan de 
tilbagebetales til det sidste registrerede kreditkort op til 6 måneder efter 
lejren på www.skejser.dk. Eventuelle restbeløb efter 6 måneder vil gå til 
spejdernes Lejr.  

Skejser - sådan betaler du på lejren | Spejdernes lejr 2022 

Ræven sætter ikke grænse for hvor mange 
penge spejderne må bruge 
- Is/slik (der er kiosker og dagligvare 

butikker) 
- Spejder sport (t-shirt, tryk på t-shirt, 

brændemærke I bælte, mug…) 

https://spejderneslejr.dk/da/skejser-sadan-betaler-du-pa-lejren
https://spejderneslejr.dk/da/skejser-sadan-betaler-du-pa-lejren
https://spejderneslejr.dk/da/skejser-sadan-betaler-du-pa-lejren
https://spejderneslejr.dk/da/skejser-sadan-betaler-du-pa-lejren


Pakkeliste – mere info I deltagerbrev 

Turer og arrangementer (raevenskibby.dk) 

- Sygesikringskort (for mindste spejdere opbevare vi dem) 
- Uniform, tørklæde, sangbog 
- Ræven T-shirt 
- Tur rygsæk og drikkedunk 
- Solcreme og Solhat 
- Sovegrej (sovepose, liggeunderlag (SPEJDER SKAL SELV KUNNE FOLDEUD OG PAKKE SAMMEN!), evt en lille 

bamse) 
- Toiletgrej (regn ikke med at håndklædet bliver brugt til meget andet end hvis vejret er varmt ;-) ) 

 
 
- Evt kortspil/lille rejsespil 
 
Junior og Trop kan medbringe mobiltelefon på egen ansvar 
Mikro og Mini må IKKE medbringe mobiltelefon 

Webshop (raevenskibby.dk) 

https://raevenskibby.dk/turer-og-arrangementer
https://raevenskibby.dk/begivenhed/webshop


SPEJDERNE SKAL SELV PAKKE 
 

PAK VANDTÆT (ALT I PLASTIKPOSER) 
 

NAVN I TINGENE 





Post Det er så hyggeligt!! 

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. 

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

Postkort, Slik, Anders And… 



Tryghed for forældre og spejder 

- Vi deltager ca 1 leder / 4 spejder 
- Og vi er flere der har gjort dette før! 

 
- Nødnummer: Det vil altid være muligt at få fat I os på en af de to 

telefoner: Brian/Doktor: 24621240 / Marie: 61678926  
 
 

 HVIS UHELDET ER UDE: 
- 5 leder har I foråret været på 7 timers 

førstehjælps kursus 
- Spejderneslejr har egen skadestue med 

læger, sygeplejesker mm. 
 

tel:+45-24-62-12-40


Spejdernes Lejr har et topprofessionelt beredskab | TV SYD 

Beredskabet har deres helt egne 

ambulancer, tre styk i alt, der 

kun skal varetage opgaver i den 

nyopståede, midlertidige by. 

- Det er meget tæt på en tro 

kopi af samfundet udenfor 

lejren. Vi er nødt til at have 

vores eget beredskab, for 

ambulanceredderne fra 

Sønderborg ville ikke kende 

området, forklarer 

beredskabslederen. 

Køretøjerne er stillet til 

rådighed af myndigheder og 

institutioner fra det 

offentlige, herunder Brand og 

Redning, Falck og lufthavnen. 

Alle blandt de 500 

beredskabsfolk får ikke en 

krone for deres arbejde, men 

det betyder ikke, at hvem som 

helst kan komme og slukke 

brænde. 

Fra SL17 

https://www.tvsyd.dk/spejdernes-lejr-2017/spejdernes-lejr-har-et-topprofessionelt-beredskab


Informer os! 

Vi skal være sammen med jeres spejdere 24 timer/døgnet 
- Er der noget vi bør vide for at give jeres spejdere den bedste oplevelse? 

- Skal mindes om at gå på toilettet 
- Skal vækkes kl 22 for at tisse af igen 
- Er panisk angst for… 
- Mormor er lige død 
- Meget udadreagerende når… 



Hjemve 

Sebastian Damkjær-Ohlsen 
cand.pæd.pæd.psyk, partner i HR7 erhvervspsykologi og 
videnskabelig 
medarbejder på Danmarks Pædagogiske Universitet 
 

• På en lejr vil hjemveen typisk opstå i 
aftentimerne, og når børnene er på vej i 
soveposerne.  

• Når der er stille, ro og tid til dvæle ved 
tankerne og det savn, som er helt 
naturligt. 

• Derhjemme er sovesituationer for de 
fleste børn tryghedsskabende, men når vi 
er på lejr, kan det være 
utryghedsskabende, fordi situationen er 
anderledes end trygheden derhjemme.  

Hjælp os med at skabe de trygge rammer  
fortæl og vis spejderne vi har 110% styr på 
det. 
 
Ingen billeder 
 
Lov ikke spejderne nået uden at have 
snakket med os 
 
Det er ikke altid nødvendigt at spejderen 
kender ALLE aftaler leder/forældre imellem 

I kender jeres børn bedst, 
vi kender spejderne 



Hvad nu?? 
• Glæd jer sammen med jeres spejdere!  

 
• Senest 14 dage inden kommer der deltagerbrev med ALT relevant information (hvor, hvornår, hvordan mm) 

 
• Når I modtager skejser id – få oprettet og tank penge! – Snak med jeres spejdere om hvad de kan bruge 

pengene på (og om de forsvinder hvis de ikke bliver brugt op…) 
 

• Stil spørgsmål, informer mm til relevante ledere 

'Vi sætter spor, i os selv, hinanden og omverdenen'. 

Stornovej 3, 6400 Sønderborg – hvis I alligvel er i 

nærheden og mangler et madpakkehus  

Stovlen - Solaris.dk 

https://solaris.dk/stovlen/
https://solaris.dk/stovlen/
https://solaris.dk/stovlen/
https://solaris.dk/stovlen/
https://solaris.dk/stovlen/


Under lejren: Intet nyt er godt nyt! 
- Det er ikke fordi vi ikke vil fortælle om alle de fede ting vi laver 

…men det vil spejderne også rigtig gerne når de kommer hjem (selvtillid, ansvar, 
formidling) 

…men vi er 110% på for spejderne og så kommer forældrene desværre I 2. række ;) 

20% rabat til spejdere – lad være 
med at købe jer fattige – Vi skal 
sove påen mark ikke det norske 

højfjæld  




