
Spejdernes lejr 2022 
 

Kære mikrospejdere og forældre 

Til sommer skal der igen afholdes den store fælles spejderlejr i Danmark – Spejdernes lejr. Det er Danmarks 

største spejderlejr og den største lejr for børn og unge i hele Norden. 

Fra den 23. til 31. juli 2022 vil Nordens største spejderlejr med 40.000 deltagende børn og unge blive 

afholdt i Hedeland Naturpark, der ligger i Høje-Taastrup, Greve og Roskilde Kommune. Mikrospejderne i 2. 

Herlev skal naturligvis også deltage. Det bliver i den sidste halvdel af lejeren, fra torsdag den 28. juli og 

rejser hjem sammen med de andre grupper søndag den 31. juli. 

Området har tidligere været Danmarks største grusgrav, men er i dag et 15km2 rekreativt naturområde 

som byder på masser af muligheder for hikes og spændende aktiviteter på lejren. Det er første gang, at 

Spejdernes Lejr afholdes på Sjælland. 

Bag Spejdernes Lejr står Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske 

Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig, som også står bag Foreningen Spejderne. 

Foreningen Spejderne - og de tusindvis af frivillige ildsjæle som organiserer lejren – arbejder tæt sammen 

med de tre værtskommuner om at skabe de bedst mulige betingelser for deltagerne. 

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. 

Tredje Spejdernes Lejr 
Når Spejdernes Lejr 2022 bliver afholdt i Hedeland Naturpark er det blot tredje gang, at de fem danske 

spejderkorps samarbejder om at afholde en fælles spejderlejr. I 2012 blev den afholdt i Holstebro og i 2017 

deltog 37.000 spejdere på lejren i Sønderborg ved Kær Vestermark. Se et kort over lejren på 

https://spejderneslejr.dk/kort.  

International spejderlejr 
Det er også en spejderlejr Knap 100 internationale spejdergrupper fra hele verden har allerede udvist 

interesse for at deltage på Spejdernes Lejr 2022. Spejdergrupperne kommer fra så eksotiske lande som 

Singapore, Etiopien, Mexico og Pakistan, men grupper fra Storbritannien og Canada har udvist størst 

interesse. 

Pris og tilmelding 
I juni 2021 vedtog Spejdernes bestyrelse deltagerprisen for Spejdernes Lejr 2022. Deltagerprisen inkluderer 

deltagelse på lejren, aktiviteter for alle, mad alle dage, transport til og fra lejren og ikke mindst vilde lejrbål 

på den store scene. 

Prisen for en mikrospejder hos 2. Herlev er 600 kr. pr. spejder og skal betales ved tilmelding.  

Tilmeldingen til spejdernes lejr åbner i januar 2021 og slutter 15. februar 2022 og er bindende.  

Så sidste frist for tilmelding er den 15. februar 2022. 

https://spejderne.dk/
https://spejderneslejr.dk/kort


Et typisk dagsprogram 
Hver dag er fyldt med aktiviteter, men der skal naturligvis også være tid til madlavning, fællesskab med 

andre grupper og leg i grupperne. Et typisk dagsprogram ser sådan ud: 

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  

20.00-22.45 Aktivitetsperiode for de ældre spejdere 

23.00 Ro i lejren  

 

Der vil igen på denne lejr være en besøgsdag for forældre. Denne er endnu ikke fastlagt, men så snart den 

er fastlagt får i mere information. 

 

Du skal med  
Denne lejr kommer kun hver 5. år og er en af den type oplevelser man som spejder tænker tilbage på 

mange år efter. Derfor må i gerne allerede nu sætte kryds i kalenderen i uge 30 2022 - fra den 28. juli til den 

31. juli 2022. 

Vi ledere i 2. Herlev er i fuld gang med at planlægge gruppens lejr. Vi vil løbende at holde jer informeret 

omkring spejdernes lejr 2022. I kan selv følge med hjemmesiden https://spejderneslejr.dk/ og på lejerens 

facebookside.  

I de enkelte grene vil lederne også afholde et forældremøde hvor lederne sætter flere ord på lejeren og 

hvad man som spejder og forældre skal være opmærksomme på – og ikke mindst hvorfor det er en 

oplevelse for livet. 

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at tage fat i lederne eller skrive til 

sommerlejr@2herlev.dk. 

 

Spejderhilsner  

Lederne i 2. Herlev. 

https://spejderneslejr.dk/
mailto:sommerlejr@2herlev.dk

