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Kære leder
Du sidder nu med den anden informationspakke fra Spejdernes Lejr 2022. Her har vi
samlet seneste nyt om Spejdernes Lejr, så du kun skal lede efter informationerne et
sted.
Glem
heller
ikke
første
infopakke,
som
du
kan
finde
på
speidernesleir.dk/speiderleder.

I denne infopakke kan du læse mere om deltagerprisen, lejrens program,
forhåndstilmelding og raftebestilling. Derudover har vi samlet en masse nyttig
information fra alle udvalgene, som er i fuld gang med at planlægge lejren.

Du kan se alt indholdet i indholdsfortegnelsen på næste side, og så kan du glæde dig
til næste infopakke i starten af 2022. Den sidste infopakke kommer i foråret 2022.
Har du spørgsmål til lejren, som du ikke finder svar på i informationspakkerne, kan du
altid finde seneste nyt på speiderneslejr.dk eller følge med på sociale medier, som vi
opdaterer løbende. Derudover kan du altid få svar på dine spørgsmål i lejrens
informationscenter på info(a)sl2022.dk.

God fornøjelse!
// Udvalget for Informationscenteret
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Kære spejderleder
Nu er der under et år til, at vi mødes i Hedeland Naturpark. Spejdernes Lejr er en af

de ultimative spejderoplevelser. Det er fællesskab på den store klinge, når op mod
40.000 spejdere mødes.
Vi er glade for, at du - og mange andre lokale spejderledere - fortæller nye spejdere
og spejderforældre, at Spejdernes Lejr er en oplevelse ud over det sædvanlige. At
familiernes sommerferier skal drible udenom Spejdernes Lejr - selvfølgelig medmindre
ens forældre er med som frivillige på lejren. For dem, der har været på Spejdernes Lejr
før, er det jo helt naturligt, at man selvfølgelig også skal på Spejdernes Lejr 2022. For
dem, der ikke har prøvet det før, skal der lidt ekstra fortælling på. Tak, fordi du
hjælper med den opgave overfor dine spejdere og spejderforældre. Det kan være en
fortælling om spejderaktiviteter, som er ud over det, man normalt kan opleve, den
følelse som uendeligheden af telte og spejdere giver, og oplevelsen af det helt særlige
fællesskab under afslutningslejrbålet, som man håber, aldrig slutter.
Mens I får motiveret spejderne til at deltage og talt med kommunens øvrige

spejdergrupper på tværs af korps, har vi en del lejrfrivillige, som knokler for at
planlægge lejren. De løfter et kæmpe arbejde, så tak dem gerne, hvis du ser dem. Kort
før sommerferien viste vi kommunalpolitikere fra de tre kommuner rundt på det

kommende lejrområde. En af borgmestrene, Michael Ziegler fra Høje-Taastrup
kommune, blev bagefter citeret i Dagbladet (Sjællandske): "Jeg er ikke et sekund i
tvivl om, at det bliver fantastisk. Det er tydeligt, at folkene bag Spejdernes Lejr er
nogen, der har prøvet det før, og de har styr på sagerne". Michael Ziegler glæder sig
sammen med de øvrige to værts-borgmestre Pernille Beckmann (Greve) og Thomas
Breddam (Roskilde) til at lægge kommuner til Spejdernes Lejr 2022.
Samtidigt er Spejdernes Lejr 2022 en del af vores fælles arbejde for at udvikle børn og

unge. Et arbejde vi som voksne understøtter både til de daglige spejdermøder og på
Spejdernes Lejr. Med lejrens tema Fælles om fremtiden har vi markeret, at vi som
spejdere tager ansvar for vores klode, menneskene på den og vores fælles fremtid.
Det handler ikke blot om lejren, men det vi får skabt gennem deltagerne, hvor børn
og unge oplever, at de er del af en global bevægelse, der deler de samme værdier, og
hvor vi har fælles ambition om at efterlade verden lidt bedre, end vi modtog den. Det
handler både om vores daglige handlinger og de initiativer, som vi er fælles om på
lejren.
Spejdernes Lejr 2022 bliver fyldt af fællesskab og aktiviteter, som spejderne ikke vil
hjem fra. Glæd jer!

Charlotte Flaskager og Morten Lykkeberg
Lejrchefer, Spejdernes Lejr 2022

Hedeland Naturpark skaber med sine 15 km2 rammerne for Spejdernes Lejr med sin rige og
varierede natur. Det rekreative naturområde grænser op til tre kommuner: Høje-Taastrup,
Greve og Roskilde, som deler værtskabet for Spejdernes Lejr og glæder sig til at byde alle
spejderne velkommen:

Borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune
"Jeg er rigtig glad for, at vi kan byde så mange spejdere velkommen til Hedeland Naturpark. Jeg har
selv været FDF'er, da jeg var dreng, jeg ved godt, at det ikke er det samme som at være spejder, men
det er lidt derhenad. Jeg synes, at det var sjovt, og jeg holdt især af at være på lejrtur med alt, hvad det
indebar af telt, overnatning og bålmad. Det er noget af det, jeg husker, var rigtig, rigtig hyggeligt.

Jeg håber derfor, at I vil få de allerbedste oplevelser her - og at I tager så gode minder med jer hjem,
så I har lyst til at vende tilbage med jeres familie og venner. Lov mig, at I tager jer tid til at se andet
end Hedeland Naturpark - for vi har så meget at byde på. I Høje-Taastrup kan I fx køre vildt hurtigt i
verdens største indendørs racehall, give den gas på verdens længste skaterbane eller finde Teddy
Venlig og nyde udsigten ud over Hakkemosen. Jeg glæder mig til at se jer alle ca. 40.000 plus gæster i
2022"

Borgmester Pernille Beckmann, Greve Kommune
"I min familie har spejderne været en naturlig del af et godt barndomsliv. Derfor blev jeg også mægtig
glad, da de lokale spejdere fra min kommune, inviterede mig på besøg i Spejdernes Lejr i Sønderborg.
Det skulle de ikke sige to gange. Jeg købte en masse skumfiduser og kørte afsted for at dele ud og
snakke med dem. Jeg var vildt imponeret over alt det, jeg så. Der var styr på logistikken. Der var styr på
børnene. Og samtidig var der et fællesskab, som blæste mig bagover.

Ved det besøg blev vi enige om, at Hedeland Naturpark på Sjælland ville være perfekt til Spejdernes
Lejr. Derefter gik jeg i gang med at overbevise de folk, som skulle overbevises, og nu er det lige straks
virkelighed. Jeg glæder mig helt vildt til, at I kommer. Jeg lover jer, at I får optur, når I ser Hedelands
vilde natur og mange muligheder. Og jeg lover naturligvis også, at jeg tager et par poser skumfiduser
med, så jeg har lidt at dele ud af"

Borgmester Tomas Breddam, Roskilde Kommune
"I Roskilde er vi vilde med store events - så vi glæder os rigtigt meget til Spejdernes Lejr i 2022. Som
ung FDF'er fik jeg en masse spændende oplevelser og gode kammarater. Men jeg var aldrig med til en
event som er Nordens største spejderlejr med 40.000 deltagende spejdere og endnu flere gæster. Det
bliver rigtig stort!

Temaet "Fælles om fremtiden" sætter fokus på de store og nære fællesskaber, og hvordan man kan
bidrage. Det er et tema, der fylder rigtig meget for os her i Roskilde Kommune - gennem vores
foreningsliv, gennem vores satsning på musik og gennem den meget fine opbakning rigtig mange i
kommunen giver, når vi holder vores store events. Jeg glæder mig til at opleve Spejdernes Lejr i
Hedeland til næste år. Så god fornøjelse med forberedelserne. Vi ses den 23. juli 2022"
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Vi kan nu offenttliggøre logoerne til de fire underlejre, som blev præsenteret i sidste
informationspakke. Underlejr-logoerne er opbygget med de tre værtskommunernes
våbenskjolde. Underlejr Høje Taastrup, underlejr Greve samt underlejr Roskilde er alle
til deltagere, hvor underlejr Hedeland er til lejr-frivillige og familielejr.

X
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ROSKILDE

HEDELAND

ON foFHÅ/tfpSHNÉlVW
Arbejdet med tilmeldingssystemet er i fuld gang, og vi glæder os til i slutningen af
efteråret at give jer adgang til forhåndstilmeldingen, så vi kan få de første
indikationer af, hvor mange spejdere vi bliver på Spejdernes Lejr 2022. Efter
halvandet år med hel og delvis nedlukning pga. covid-19-pandemien er vi spændte
på deltagerantallet, og I må allerede nu gerne begynde at stikke følehornene ud,
fortælle om lejren og undersøge, hvor mange spejdere, der tænker at deltage fra jeres
gruppe.

Forhåndstilmeldingen skal indeholde
1

Grupppenavn

Korps
■

Adresse, postnummer, by og land

Kontaktperson: Navn, telefon og mailadresse

Fakturamodtager: Navn, telefon og mailadresse
Ønske om venskabsgruppe: Størrelse, land og mulighed for "Home Hospitality'

Antal deltagere inddelt i aldersgrupper
Antal rafter
Samtykkeerklæring
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I juni vedtog Spejdernes bestyrelse deltagerprisen for Spejdernes Lejr 2022. Den bliver
2.250 kr for hele lejren. I skemaet nedenfor kan du se den aldersspecifikke pris og pris
for deltidsdeltagelse. Deltagerprisen inkluderer deltagelse på lejren, aktiviteter,
lejrarmbånd, pladsleje, forplejning, brænde, lejrmærke, mindst to store lejrbål samt
transport til og fra lejren. Prisen er fastlagt, så alle spejdere kan få en fantastisk lejr
med:
Aktiviteter for alle
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Mad alle dage
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Transport til og fra lejren

Vilde lejrbål på den store scene
£

Infrastruktur og toiletfaciliteter

Pris for deltagere gennem en spejdergruppe
og alle børn under 15 år

i

Pris for lejr-frivillige

Døgn

|

3-5 år

i
1

6+

Døgn

1

|

100 kr

|

800 kr

1

|

560 kr

2

|

225 kr

|

1040 kr

2

|

728 kr

3

|

350 kr

|

1280 kr

3

|

896 kr

4

450 kr

|

1520 kr

4

|

1064 kr

1760 kr
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1

6

1
1
1

6

0

1232 kr
1400 kr

7+

0

7+

0

1575 kr

5

1

550 kr
650 kr
750 kr

1
1
0

1

i

2000 kr
2250 kr

Pris

1

Prisen for at deltage i Spejdernes Lejr 2022 afhænger af deltagernes alder, antallet af
døgn på lejren, samt om man er lejr-frivillig. Det er deltagerens alder, når lejren starter
den 23. juli 2022, som afgør, hvilken aldersgruppe deltageren tilhører. Et lejrdøgn
regnes i måltider startende med frokost på ankomstdagen efterfulgt af aftensmad og
afsluttes med morgenmad på afrejsedagen. Børn i alderen 0-2 år deltager gratis.
Du kan tilmelde dig som lejrfrivillig, hvis du leverer mindst 32 timers arbejde til SL
2022 enten før, under eller efter lejren. Som hovedregel skal man som lejrfrivillig
være mindst 15 år gammel.
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lørdag

søndag

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

lørdag

søndag

borgmesterdag

Morgenmad

Events på
scenerne

- Morgen"fest"

- Morgen"fest"

- Morgen"fest"

- Morgen"fest"

- Morgen"fest"

- Morgen"fest''

- Don't miss it

- Don't miss it

- Don't miss it

- Don't miss it

- Don’t miss it

- Don't miss it

FællesHEDEN

Beyond the Box

Aldersspecifik

FællesHEDEN

Børne-event

• •••••••

Ankomst

dag (12-17 år)

- Valgfrie

Aktivitet

FællesHEDEN

- Valgfrie

- Valgfrie

- Valgfrie

- Valgfrie

- Valgfrie

- Valgfrie

aktiviteter

aktiviteter

aktiviteter

aktiviteter

aktiviteter

aktiviteter

aktiviteter

- Refleksion

- Refleksion

- Refleksion

- Refleksion

- Refleksion

- Refleksion

- Refleksion

- ScoutOUT

- ScoutOUT

- ScoutOUT

- ScoutOUT

- ScoutOUT

- ScoutOUT

- ScoutOUT

Lejr
nedbrydning
• •••••••

Frokost

• •••••••
FællesHEDEN

Beyond the Box

FællesHEDEN

Aldersspecifik

FællesHEDEN

dag (12-17 år)

Aktivitet

Aftensmad

Lejr
etablering

- Valgfrie

- Valgfrie

aktiviteter

aktiviteter

aktiviteter

aktiviteter

- Refleksion

- Refleksion

- Refleksion

- Refleksion

- Refleksion

- Refleksion

- Refleksion

- ScoutOUT

- ScoutOUT

- ScoutOUT

- ScoutOUT

- ScoutOUT

- ScoutOUT

- ScoutOUT

- Valgfrie

- Valgfrie

Afrejse

• •••••••
Fælles

Lejrbål

Aktivitet

- Valgfrie

aktiviteter

- Valgfrie
aktiviteter

- Valgfrie

aktiviteter

Event for alle

Film
- Valgfrie

- Valgfrie

Voksen-event
- Valgfrie

Film

Lejrbål

- Valgfrie

aktiviteter

aktiviteter

aktiviteter

aktiviteter

- Refleksion

- Refleksion

- Refleksion

- Refleksion

- ScoutOUT

- ScoutOUT

- ScoutOUT

- ScoutOUT
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6:30

Madudlevering åbner

7:00-8:00

Morgenmad

8:00 - 8:25

Morgensamling og refleksion

8:25 - 9:30

Transport til aktivitet

9:30-12:15

Aktivitetsperiode

12:15-13:15

Frokost

13.15-16.00

Aktivitetsperiode

16.00-18.00

Klargøring af aftensmad

18.00-20.00

Aftensmad

19.00
20.00-22.45

23.00

Madudlevering lukker
Aktivitetsperiode
Ro i lejren

ammwiw
På FællesHEDEN tager du afsted sammen med din gruppe og resten af din underlejr.
Sammen skal I opleve, hvordan 'fælles om fremtiden' ser ud i aktivitetsform.
Aktiviteterne vil være meget alsidige, og alle aldre kommer til at prøve aktiviteter, de
aldrig har prøvet før.

Børne-event, Beyond the Box og den aldersspecifikke dag for de 12-17-årige bliver tre
dage, hvor der kommer skrald på aktiviteterne. Gør dig klar til en dag, hvor du
sammen med din klan/trop/patrulje skal prøve nye ting og møde en masse andre
spejdere på din egen alder.
Du skal med på Beyond the Box, hvis du kan svare "JA!" til følgende spørgsmål:
Skal du deltage på Spejdernes Lejr 2022?

Er du 16 år eller derover?

Vil du hellere være på en fed aktivitet end at vaske op?
Vil du møde 2499 andre spejdere på Spejdernes Lejrs største aktivitet?
Er du klar til at teste dine grænser sammen med nye og gamle venner?

Skal du være med til at grine og have det sjovt, mens du prøver nye og
spændende udfordringer?
Er du god til at tænke ud af boksen © ?

Så husk at tilmelde dig og dine spejdervenner til Beyond the Box, som foregår
tirsdag. Det bliver kæmpe fedt, og vi glæder os til at 'Boxe' rundt med jer!

Blandt de Valgfrie Aktiviteter kommer der både tilmeldingsaktiviteter og drop-in
aktiviteter, på samme måde som I sikkert allerede har prøvet på Spejdernes Lejr i
2012 og i 2017. Der kommer til at være alskens forskellige aktiviteter. Der vil derudover
være aktiviteter i Greve Marina og Roskilde by. Vi glæder os til at løfte sløret for
tilmeldings-aktiviteterne i 2022.
ScoutOut er et område for de ældste spejdere, hvor de kan prøve traditionelle

spejderaktiviteter med et tvist og hygge med deres spejdervenner.
Reflektionsområdet kan du høre mere om i afsnittet nedenfor om Refleksion og
åndelighed.

De mere uddybende tanker og beskrivelser ift. programmet og tanker omkring
gudstjenesterne kan du læse mere om i næste informationspakke. Vi glæder os til at
fortælle jer mere om alle de spændende ting, der skal ske.
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Refleksion og åndelighed får en central placering på lejrpladsen. Deltagerne på
Spejdernes Lejr 2022 har forskellige traditioner for at arbejde med refleksion og
åndelighed. På Spejdernes Lejr 2022 kommer der derfor til at være spændende
refleksionsaktiviteter, der beskæftiger sig med alt lige fra vores fælles fremtid til

selvudvikling og ens personlige forhold til åndelighed.
Det bliver muligt at møde det åndelige gennem aktiviteter, der enten har et kristent,
muslimsk eller ikke-religiøst udgangspunkt. Der vil altså både være aktiviteter med og
uden forkyndelse, og der er plads til nysgerrighed og til at lære mere om andres tro
eller livssyn.

Scene
Voksenområde

JL2 - Høje Tåstruc

Aktivitet
Aktivitetstorv

Åndel>gfordybelse

Famiiielejr

UL3 - Greve

^kbvitet,

Lejrkort pr 15. september 2021. Der tages forbehold for ændringer.
Området for refleksion og åndelighed finder du centralt på lejren, lige i midten af
lejrpladsen. På kortet ovenfor finder du det formet som to cirkler med åndelig

fordybelse. Området bliver formet som to "bobler" omkranset af træer.
__

Den sydlige boble kommer til at have en udadvendt stemning, da en af de
centrale veje fører lige gennem den. Her vil der foregå forskellige drop-in
refleksionsaktiviteter - især med udgangspunkt i den fælles spejderånd, vi deler
på tværs af de forskellige korps.
Den nordlige boble bliver uden gennemgang, og i den kommer der til at være
en mere indadvendt stemning. Her vil der være mulighed for at finde ro og rum
til eftertænksomhed, uanset hvilket forhold du har til åndelighed, og det er
også i den boble, at kirken og moskeen vil blive placeret.

Find den nyeste udgave af lejrkortet på: www.speidernesleir.dk/kort
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Der vil komme forbydelsesmateriale for alle - både før,
under og efter lejren!
Fordybelsesmaterialet til Spejdernes Lejr 2022 er tiltænkt alle og består af små
historier med tilhørende refleksionsspørgsmål. Fordybelsesmaterialet kan bruges ude

i grupperne både før, under og efter lejren. Selve historierne er skrevet af forfatter og
salmedigter Iben Krogsdal, som også har skrevet lejrsalmen. Glæd jer, den er god.
Alle spejdere, uanset korps, vil kunne bruge materialet, da det kan tilpasses de
enkelte gruppers ønsker. Der vil nemlig blive tilbudt refleksionsmateriale af både
ikke-forkyndende, kristen og muslimsk karakter, så grupperne selv kan vælge, hvad
de vil bygge ovenpå historierne.

Hvis du allerede nu ved, at du eller
andre er interesseret i at blive viet
eller døbt på Spejdernes Lejr 2022, så
skriv gerne til
karen.damsqaard.bruhn(a)sl2022.dk,
så finder vi en tid til den religiøse
handling.
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Deltag i det globale fællesskab
Vores internationale gæster er med til at understrege det globale spejderfællesskab,
som vi fejrer på Spejdernes Lejr. Pt. har 65+ internationale grupper allerede vist
interesse for at deltage i Spejdernes Lejr 2022.

Hvis I allerede har en venskabsgruppe, skal den selvfølgelig inviteres til SL2O22. Hvis I
endnu ikke har haft kontakt til en udenlandsk gruppe, er her en oplagt mulighed for
at afprøve den globale spejderoplevelse ved at melde jer som venskabsgruppe.
Som venskabsgruppe viser man sig som den gode nabo, der viser interesse for og
hjælper den udenlandske gruppe på vej. I bestemmer selv niveauet, men bare det at
have nogen at spørge om vej til rafterne, vil få vores gæster til at føle sig velkomne og
inddrage dem i vores danske lejrkultur.

Ved forhåndsregistrering kan I krydse af, om I er interesserede i at blive
venskabsgruppe. I kan selvfølgelig også angive, hvis I allerede har en
venskabsgruppe. I vil derefter få kontaktinfo på den udenlandske gruppe, så I har
mulighed for at kontakte dem og afstemme, hvad I hver især har af forventninger til
hinanden.
Danske og udenlandske grupper vil så vidt muligt blive matchet, så de passer i
størrelse og aldersfordeling. Der er derfor gode muligheder for, at jeres egne spejdere
kan blive beriget med en international oplevelse, der vil holde hele livet.
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Når vi samler så mange personer, er det - af hensyn til logistik og sikkerhed nødvendigt, at vi har nogle fælles aftaler og spilleregler.
Gruppens grejtransport med lastbil eller bil med/uden trailer
Der er adgang til lejrpladsen fra den 22. juli kl. 8.00 til 23. juli 7.00. Herefter vil det ikke
være muligt at køre på pladsen før 31. juli, når trafikvagterne åbner pladsen for kørsel.
Det sker, når det er forsvarligt og senest kl. 16.00.

Personbil
Personbiler har adgang til pladsen fra 22. juli kl. 8.00 til 23. juli kl. 7.00. Efter kl. 7.00
den 23. juli kan personbiler sætte personer, bagage og grej af uden for lejren og
parkere ved lejrens p-område cirka to kilometer fra lejrpladsen.

Busser
Busser kan ankomme alle dage fra 23. juli til 31. juli i tidsrummet 8.00 til 23.00. Busser
vil få angivet et tidspunkt for ankomst og en specifik rute for at sikre optimal afvikling
af trafikken.
Campingvogne for lejrfrivillige
Campingvogne til frivilliglejren har adgang indtil den 23. juli kl. 7.00. Herefter vil der
være adgang til frivilliglejren i det omfang, som de trafikansvarlige vurderer, er
forsvarligt.

Fællestransport
Fællestransport, hovedsageligt med bus, er inkluderet i lejrprisen. Der vil være mindst
et opsamlingssted i hver kommune, og det er muligt at blive kørt til lejren i perioden
fra 23. juli til 28. juli og fra lejren 27. juli til 31. juli.

Såfremt I ikke ønsker at benytte fællestransporten, gives en transportrefusion, som
modsvarer omkostningerne til fællestransporten.
Af hensyn til såvel klimabelastningen som afvikling af ankomst og afrejse - anbefales
det, at flest mulige deltagere benytter tilbuddet om fællestransport til og fra lejren, og
i øvrigt anvender kollektiv trafik, hvor det er muligt.

Campingvogne
Der er udelukkende campingvognsområder for frivillige og på familielejren
Campingvogne til frivillige skal være på plads i underlejren Hedeland senest d. 23.
juli kl. 7.00.

El-cykler og el-løbehjul
Det er ikke muligt at få disse ladet op på lejren. Vi prøver - af såvel klimamæssige
som sikkerhedsmæssige årsager - at minimere lejrens forbrug af strøm. Derfor vil vi
kraftigt anbefale, at I ikke medbringer El-løbehjul og El-cykler på lejrområdet.

Betalingsparkering
I forhold til parkering vil gæster til lejren skulle betale for parkering, hvorimod frivillige
og deltagere kan parkere gratis. En nærmere beskrivelse af parkeringsforholdene vil
komme med en senere informationspakke.

(©"

Langtidsparkering

Der tilbydes langtidsparkering for lastbiler, busser mv. tæt på lejren. Mere herom i en
senere informationspakke. Containere må ikke forefindes på gruppernes lejrplads i
lejrperioden. Containere kan placeres på langtidsparkeringspladsen.

Ophold på lejrpladsen
Det er kun tilladt for lejrdeltagere at opholde sig på lejrområdet i perioden 23. juli kl.
7.00 til 31. juli kl. 20.00.
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Gruppen kan bestille brænde og rafter til levering på Spejdernes Lejr. Det sker
samtidig med tilmeldingen.

Der er beregnet 0,04m3 nåletræ pr. deltager i gruppen. Det svarer til et stykke træ på
ca. 3 m. Ønsker gruppen løvtræ, kan det tilkøbes som 3 meter "pinde" eller kløvet ved
at sende en mail til rafter(a)sl2O22.dk. Ekstra/andet brænde kan ikke bestilles via
nettet.
Priser for rafter og ekstra brænde kan ses her:

Det er muligt at bestille:

Længde

Stykpris

Rafter med endemærke

3 meter

30 kroner

Rafter med endemærke

6 meter

60 kroner

Rafter med endemærke

9 meter

130 kroner

Rafter med endemærke

12 meter

160 kroner

Brændestykker - gran

3 meter

16 kroner

Brændestykker - løvtræ
(tykkere end gran)

3 meter

35 kroner

Kløvet løvtræ

Pris ikke
offentliggjort

Deadline for bestilling af rafter og evt. ekstra brænde er den 1. marts 2022.
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Fra 23. juli sørger underlejrene for udlevering af købte rafter og brænde. Det sker fra
trædepoterne i underlejrerne. Ved udlevering af rafter og brænde skal gruppens
kontaktperson være til stede og kvittere.

Depoterne skulle være store nok til, at de grupper, der har mange rafter, kan samle
dem et sted og markerer dem, for derefter at afhente dem i løbet af dagen.

Opskæring af brænde
I alle underlejre findes afskærmede pladser ved brændedepoterne, hvor man kan
skære brænde med kædesav. Det er underlejrene og den ansvarlige i gruppens ansvar
at sikre, at alle der benytter kædesave eller andre former for motoriserede save samt
tilhørende sikkerhedsgrej er over 18 år, og at gældende regler for brug af disse
overholdes.

Ofr rAVTtf entr itw
Efter lejren kan grupper, som har købt rafter og/eller brænde tage det købte med
hjem. Rafter og brænde skal være fjernet fra lejrpladsen senest 5. august, men helst

på hjemrejsedagen.
Ønsker man ikke at få købte rafter og brænde med hjem, kan det afleveres i depoter
langs kørefast vej, hvor det vil blive afhentet. Den ansvarlige i underlejren kan udpege
egnede steder til gruppen. Her skal rafter og brænde sorteres på følgende måde, så

det nemt kan samles op af skovvognen. Læg derfor rafter og brænde på følgende
måde:
• Den tykke ende af træet (rod-enden) lægges ud mod vejen
• Alle rafter i samme bunke skal flugte i rod-enden
• Alt træ afleveres uden søm, skruer, snor og andre fremmedlegemer

Derudover skal rafter og brændes sorteres i følgende kategorier:

Alt træ
1-3 meter

Rafter

3-6 meter

Rafter
6-9 meter

Rafter

< 9 meter

Ukurante
stykker
> 1 meter

Hvis gruppen ønsker at købe flere rafter/brænde på lejren, kan I forhøre jer hos "Brænde
og rafter" i LEI Teknik eller sende en mail til rafter@sl2O22.dk.
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På Spejdernes Lejr 2022 skal der og er der være plads til, at unge og voksne med
udviklingshandicap kan være lejrfrivillige som LEJRHJÆLPERE. Kommunerne HøjeTaastrup, Greve og Roskilde er med til at få ordningen til at fungere i samarbejde
med lokale bosteder, klubber og beskyttede værksteder. Tilbuddet er dog ikke
afgrænset til beboere i værtskommunerne, det er en mulighed, uanset hvor i Danmark
du bor.
Du kan f.eks. være i familie med eller kende en leder eller lejrfrivillig, som skal deltage
i lejren. Nu kan I nemt tage på lejr sammen og have hver jeres gode oplevelser: Den
ene som lejrhjælper og den anden som leder eller lejrfrivillig på lejren. Derudover kan I
også bo sammen på lejren, uanset om det er i underlejren for lejrfrivillige ("Hedeland")
eller om det er i en af de tre underlejre for deltagere ("Høje-Taastrup", "Greve" eller
"Roskilde").

Men det kan også være, at I vælger, at I vil arbejde sammen på lejren, den ene som
LERJHJÆLPER og den anden som LEJRFRIVILLIG og få en fælles oplevelse af
Spejdernes Lejr 2022 at tænke tilbage på.

Når LEJRHJÆLPERE er på vagt, er de tilknyttet en anden lejrfrivillig. Det er en
STØTTEPERSON, der træder til, hvis der er brug for noget mere vejledning om jobbet
eller måske blot er brug for lidt støtte til løsning af arbejdsopgaven.

Yd Pu

LcaKitøflElF'CK

£ll££ MøTlEpEI^O/*?
Læs mere om jobbet og ansøg på
sDeidernesleir.dk/opgaver

Kontakt Team Lejrhjælper
Jannik Augsburg
iannik.ausburg(a)sl2022.dk
30 58 78 88
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Området 'deltagere' vil gerne takke de kommuneansvarlige, der har set opslaget i

den første Informationspakke og allerede nu har meldt sig. Vi opfordrer fortsat
grupperne i kommunerne til at finde sammen og begynde at tale om jeres fælles
deltagelse på lejren, samt at finde en kommuneansvarlig. På samme måde som i 2012

og 2017, har vi behov for en koordinator fra hver kommune, som bliver bindeled
mellem kommunens grupper og underlejrledelse. Nogle kommuner er så store, at de

opdeles i flere underlejre, og her vil der være behov for flere koordinatorer.
Hvis du er interesseret og/eller ønsker at høre yderligere om opgaven, så kontakt

kvarterschefer@sl2022.dk.
I starten af det nye år offentliggøres det, hvilken underlejr de forskellige kommuner

skal bo i, og alle kan begynde at kigge på kommunale vartegn og særpræg, som
passer

ind

i

de

temaer,

der

er

meldt

ud

i

forbindelse

med

den

første

informationspakke.

VÆR FRIVILLIG PA SPEJDERNES LEJR 2022
Vil du være med til at gøre Spejdernes Lejr 2022 til en
uforglemmelig oplevelse for spejdere, ledere og gæster? Så bliv
frivillig på lejren og vær med til at få det hele til at køre rundt. Vi
har brug for alt fra pølsemænd og pionerer til sygeplejersker og
smilende supermarkedsansatte.
Lejrens opgavebank samler alle mulighederne, så du kan finde et
frivilligjob, som passer til dig. Opgavebanken finder du på
www.SDejdernesleir.dk/opgaver.

19

H VU VM MBtt?
spejderneslejr.dk
info@sl2022.dk
@spejderneslejr
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