
 

 

  
Ohøj gæve søspejdere – så er det ved at være tid til tilmelding til årets sommerlejr, der 

går til SL2022 i Hedelandet Naturpark sammen med 40.000 andre spejdere fra alle 

fem danske spejderkorps. 

 

Vi fortæller mere om lejren på grupperådsmødet søndag d. 27. februar kl. 13.00.  

 

Der er en masse sjove og spændene aktiviteter for alle aldre. Lejrens tema er ”Fælles om 

fremtiden”. På lejren kommer der også internationale spejdere med, så det er en oplagt 

mulighed for os til at møde 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 underlejren Greve sammen med alle de 

andre spejdere fra vores kommune. Vi skal selvfølgelig sove i telt, bygge rafter og lave mad 

på bål ☺ 

 

Lejren foregår fra d. 23. – 31. juli 2022.  Minier (8 – 10 år) deltager på halv lejr fra d. 23. til 

d. 27. juli. Alle andre deltager på hele lejren. Man skal kunne deltage alle dage for at komme 

med.  

I kan allerede nu følge SL2022 på Instagram, Facebook og Snapchat. For mere information, 

spørg en leder eller gå ind på www.SL2022.dk eller på vores hjemmeside 

www.kongvolmersøtrop.dk hvor vi har lavet en fane, hvor vi løbende lægger informationer op. 

 

Tilmelding: 

Der er tilmeldingsfrist for spejderne til gruppen den 1.april, hvor vi samler alle 

tilmeldingerne og melder gruppen til samlet. Tilmelding sker ved indbetaling af første rate 

(se nedenfor) på vores konto – skriv navn og SL2022 i beskedfeltet. 

 

Pris: 

Prisen for deltagelse er 2250,- kr. for fuld lejr og 1520 for halv lejr. Gruppen har besluttet, 

at give tilskud til deltagerbetalingen. Spejderne skal betale 1200,- kr. for hel lejr og 900,- 

for halv lejr og det er inklusiv transport, mad og alle aktiviteter, vi deltager i på lejren.  

 

Betaling:  

Indbetales på MobilePay til nr. 214502 eller overføres til konto 2426 - 0069 270 492, husk 

spejderens navn. Man betaler i to rater i løbet af foråret: 

1. rate senest 1. april: 600,- kr. og 450,- for minier (tilmelding) 

2. rate senest 1. maj: 600,- kr. og 450,- for minier 

 

Framelding: 

Efter 15. marts: 90 % af lejrens pris refunderes 

Efter 1. maj: 50 % af lejrens pris refunderes 

Efter 1. juli: ingen refusion   

 

 

Vi glæder os til at tage til Spejdernes Lejr med jer! 

http://www.sl2022.dk/
http://www.kongvolmersøtrop.dk/

