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Fælles om fremtiden

Februar 2022

Om informationspakke 3
Kære leder
Du sidder nu med den tredje informationspakke fra Spejdernes Lejr 2022. Her har vi
samlet seneste nyt om Spejdernes Lejr, så du kun skal lede efter informationerne ét
sted. Glem heller ikke den første og anden infopakke, som du kan finde på
spejderneslejr.dk/spejderleder.
I denne infopakke kan du læse mere om lejrens politikker, kogebog, lejrsang og
reglementer for gruppens lejrplads. 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 den sidste infopakke, som kommer i slutningen af foråret.
Har du spørgsmål til lejren, som du ikke finder svar på i informationspakkerne, kan du
altid finde seneste nyt på spejderneslejr.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@sl2022.dk.
God fornøjelse!
// Udvalget for Informationscenteret
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BLIV FRIVILLIG

Lejrchefernes forord
Den ultimative Spejdernes Lejr 2022
Spejdernes Lejr 2022 bliver på mange måder skelsættende og vil efterlade sig et
nærværende fællesskab og ultimative oplevelser for de mange deltagere. Vores
aktivitetsområde har præsenteret nogle af de aktiviteter, der bliver mulighed for at
deltage i på Spejdernes Lejr 2022 overfor en række fonde. Indtil videre har bl.a. Den
A.P. Møllerske Støttefond, DS Orients Fond, Carnegies Belønningsfond for Heltemod
og Spar Nord Fonden meldt sig på banen med støtte. De støtter, fordi de kan se, at
spejderarbejdet gør en forskel for børn og unge, og det kan vi sætte ekstra skub på
under Spejdernes Lejr.
Vi er i lejrorganisationen samtidig stolte over og lidt ydmyge ift. at flere end
nogensinde har valgt at forhåndstilmelde sig til Spejdernes Lejr 2022. Og bare rolig
der er plads til alle forhåndstilmeldte i Hedeland Naturpark. På næste side kan du
læse mere om den endelige tilmelding, som nu er åben.
Spejdernes Lejr 2022 bliver en af de begivenheder, som viser, at vi er tilbage efter
corona-nedlukninger. Vi har været i dialog med både fagfolk og er også i tæt kontakt
med andre store begivenheder – f.eks. Roskilde Festival – og alle de meldinger vi får,
er, at vi uden problemer kan gennemføre Spejdernes Lejr 2022. Vi ved, at nogle af jer
har været bekymret, men det er der altså ingen grund til. Vi ses i Hedeland Naturpark!
Vi glæder os også over, at der i mange kommuner allerede nu er gode møder på
tværs af korpsene om dagligdagen i kvartererne. Vi håber også, at samarbejdet på
tværs af korps i de enkelte kommuner rækker ud over Spejdernes Lejr, så
spejderarbejdet kan blive styrket i alle kommuner til gavn for børn og unge.

Charlotte Flaskager og Morten Lykkeberg
Lejrchefer, Spejdernes Lejr 2022

Tilmelding og betaling
Tilmeldingen til Spejdernes Lejr er åben, og på lejrens hjemmeside kan du læse mere
om, hvordan gruppen tilmelder sig lejren, finde vejledninger og læse mere om,
hvordan man får hjælp til tilmeldingen. Se mere på spejderneslejr.dk/tilmelding.
Når gruppen logger ind, vil de fleste af gruppens data fra forhåndstilmeldingen være
indlæst, så du slipper for at udfylde dem igen.
Vigtige deadlines
Gruppen kan frit lave ændringer i tilmeldingen frem til og med den 1. maj, hvor lejren
sender fakturaer til grupperne baseret på deres antal af tilmeldte. Vær dog
opmærksom på, at gruppens raftebestilling er bindende fra den 15. marts 2022.
Frem til 1. juni kan gruppen stadig lave ændringer i tilmeldingen, men bliver man færre
deltagere end først tilmeldt, kan gruppen få 50 % af deltagergebyret refunderet. Hvis
gruppen forhøjer antallet af tilmeldte, kræver det en godkendelse fra lejren, da vi skal
være sikre på, at der er plads til flere på lejren.
Lejrfrivillige kan tilmeldes i hele perioden op til lejren.
På grafikken nedenfor kan du se, hvordan tilmeldingen og deadlines fordeler sig.
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Skejser erstatter kontanter
Spejdernes Lejr 2022 ønsker at være kontantløs. Det er sikrest, og gør det nemt for
alle at betale. Derfor får alle deltagere et lejrarmbånd med en chip, som kan bruges
til betaling. Det kalder vi for Skejser.
Butikker, kiosker og boder på Spejdernes Lejr 2022 vil derfor kun i begrænset omfang
tage imod andre betalingsmidler. Det bliver dog muligt at bruge kreditkort,
MobilePay og kontanter udvalgte steder fx i forbindelse med at tanke sit lejrarmbånd
eller købe et gæstekort.
Armbåndet og gæstekort kan ligeledes bruge i udvalgte butikker i byerne HøjeTaastrup, Greve og Roskilde.
Armbånd og vejledninger sendes ud inden lejren
Armbånd og vejledninger bliver sendt ud til grupperne inden lejren. På den måde kan
deltagere (og forældre) fylde kortet op hjemmefra via hjemmesiden. Her kan der
ligeledes sættes en daglig beløbsgrænse. Hjemmesiden vil også fungere under lejren.
Ud over de personlige lejrarmbånd får hver gruppe to gruppekort, som kan anvendes
til at betale på gruppens vegne. Vi arbejder på, at kortet også kan bruges, når man
henter mad på gruppens vegne i madudleveringen.
Mere information
I infopakke 4 vil der være mere information om den praktiske håndtering af Skejserarmbåndene, og hvor man kan finde vejledning.
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Lejrens politikker
Som voksne og ledere i fællesskabet har vi et særligt ansvar og er gennem vores
opførsel forbilleder for børn og unge. Spejdernes Lejr 2022 følger SPEJDERNEs
politikker og retningslinjer i forhold til samvær, alkohol og rygning, så vi sikrer en god
og tryg lejr for alle. Det er med til at skabe en fælles ramme for vores tværkorpslige
aktiviteter. Som sikring for, at vores politikker bliver overholdt på lejren, indhenter vi
børneattester på alle lejrfrivillige over 15 år.
På de næste sider kan du læse et sammendrag af de nævnte politikker. Du kan også
finde et sammendrag af vores politik for refleksion og eftertanke. Du kan læse alle
politikker i deres fulde længde på www.spejderneslejr.dk/da/Spejderleder

Samværsregler
På Spejdernes Lejr er vi “Fælles om Fremtiden”, og sammen i vores fællesskab. Som
spejdere er vi del af et fællesskab, og for at det fællesskab skal være det bedste for
alle, har Spejderne udarbejdet en række samværsregler. De 4 punkter nedenunder
fortæller, hvordan vi opfører os i vores spejderfællesskab.

I vores fællesskab er der tryghed
Det betyder, at personlige grænser bliver respekteret, og at private informationer ikke gives videre. Man skal være en god kammerat og til at stole på.
I vores fællesskab er der plads til udvikling og udfordringer
Det betyder, at man bliver opfordret til at prøve nye ting af, at vi hjælper hinanden,
og at man får en hånd, hvis man ikke lykkes. Man får hjælp til at finde ud af, hvad
der er egne styrker og til at kunne se dem hos andre.
I vores fællesskab inkluderer vi hinanden
Det betyder, at vi lytter til hinanden og giver plads til, at vi kan have forskellige meninger. Vi møder hinanden anerkendende og som ligeværdige. Vi ser forskelligheder
som en styrke.
I vores fællesskab tager vi ansvar for hinanden og samfundet omkring os
Det betyder, at vi ikke er ligeglade med hinanden, men har interesse i hinandens trivsel og i verden omkring os.
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Retningslinjer for samvær
Ingen form for krænkende adfærd eller overgreb, psykiske eller fysiske, er accepteret.
Det gælder både virtuelt og ved personlig kontakt. Barnets eller den unges grænser er
udgangspunktet for, hvor tæt voksne er på dem. Det er den voksnes ansvar at være
opmærksom på børn og unges grænser.
En leder, med direkte ledelsesansvar i en længere periode, må ikke være kærester eller
have seksuel omgang med et barn eller ung under 18 år. Heller ikke selvom lederen
for eksempel er 19 år og spejderen er 17 år (det gælder også patruljeledere og
patruljeassistenter).
Al seksuel omgang med børn under 15 år er strafbart, ligesom seksuel omgang med et
barn eller ung under 18 år er strafbart, hvis man har en lederrolle eller selv er over 18
år. Myndigheder underrettes, ligesom sagen bliver anmeldt, hvis Spejdernes Lejr får
viden om, at et barn, en ung eller en voksen bliver udsat for eller har været udsat for
krænkelser eller overgreb.
Overtrædelse af retningslinjerne medfører øjeblikkelig bortvisning fra Spejdernes Lejr.
Det pålægges lejrcheferne at håndhæve Retningslinjerne for samvær.

Alkoholpolitik
SPEJDERNE danner rammen om fællesskaber, hvor alkohol ikke spiller en rolle i
samværet. Det er fællesskaber, hvor børn og unge føler sig trygge i selskab med
ledere og voksne og ikke oplever berusede personer.
Det betyder, at der ved arrangementer og aktiviteter i regi af SPEJDERNE ikke
indtages alkohol, hvor børn og unge naturligt færdes. Det er ikke tilladt at optræde
beruset på Spejdernes Lejr, ligesom det ikke er tilladt at være påvirket af alkohol
sammen med spejdere. Indtagelse af alkohol sker primært i “voksenområdet”, hvor
børn og unge under 18 år ikke har adgang.
I Lejrens restaurant vil det i forbindelse med frokost eller aftensmad være muligt at
købe en øl eller et glas vin, og på lejrens caféer vil der være mulighed for at købe øl
eller vin i forbindelse med aftensmaden, eller i forbindelse med hyggeligt samvær
blandt voksne efter spejdernes sengetid.
Ved indtagelse af alkohol skal der altid være en voksen, som ikke indtager alkohol, til
stede. Salg og udskænkning af alkohol på Spejdernes Lejr må kun ske i meget
begrænset omfang, og kun til personer over 18 år. Salg og udskænkning af alkohol
begrænses til lettere alkoholtyper. Det forventes af den enkelte at udvise
ansvarlighed ifm. indtagelse af alkohol, og det pålægges lejrcheferne at håndhæve
alkoholpolitikken.
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Rygepolitik
Rygning hører ikke sammen med børn, og derfor skal rygning foran børn under 18 år
undgås. Rygning må kun ske udendørs i de dertil indrettede områder som skal
placeres væk fra børn og unge. Børn og unge, der deltager i arrangementer i regi af
SPEJDERNE, skal ikke opleve nogen form for opmuntring til at ryge. Der sælges ikke
tobaksvarer på Spejdernes Lejr.
Det pålægges lejrcheferne at håndhæve rygepolitikken.

Politik for refleksion og eftertanke
Vi har forskellige traditioner, praksisser og tilgange i de enkelte grupper og korps.
Heldigvis har vi også meget til fælles; eksempelvis passer vi på naturen og arbejder
sammen på kryds og tværs. Vi ligner hinanden i vores menneskesyn, når det handler
om, at vi tager medansvar, viser hensyn og respekterer hinanden, er gode
kammerater, til at stole på og hjælper hinanden. Derfor er det omdrejningspunktet og
udgangspunktet for refleksion og eftertanke ved vores fælles arrangementer i
SPEJDERNE, hvor der overvejes etiske og åndelige perspektiver, livsopfattelser og
mening med tilværelsen.
Konkret betyder det, at der på Spejdernes Lejr bliver skabt tid til, at refleksion og
eftertanke er en mulighed for dem, der vil. Det indebærer, at der er plads til at holde
andagt, have en refleksions- eller fordybelsesstund o.lign., uden at det påvirker den
øvrige lejroplevelse.
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kommunefordeling i underlejrene
Underlejr
Høje-Taastrup

Underlejr
Greve

Albertslund
Allerød
Ballerup
Billund
Brøndby
Egedal
Faxe
Fredensborg
Gladsaxe
Glostrup
Herlev
Hillerød
Hjørring
Holbæk - Odsherred
Holstebro - Lemvig - Struer
Horsens
Hvidovre
Høje-Taastrup
Hørsholm
Ikast-Brande
København II
Langeland - Svendborg Ærø
Næstved
Randers
Rebild
Rudersdal
Sorø
Sydslesvig
Sønderborg
Thisted
Tønder
Vejen
Aarhus I

Assens
Bornholm
Brønderslev
Dragør
Fredericia
Frederikshavn - Læsø
Furesø
Faaborg-Midtfyn
Gentofte
Gribskov
Hedensted
Ishøj
Jammerbugt
Kalundborg
København III - Frederiksberg
København IV
Kolding
Lejre - Ringsted
Lyngby-Taarbæk
Norddjurs - Syddjurs
Nordfyns
Rødovre
Solrød - Greve
Stevns
Tårnby
Vallensbæk
Varde
Vejle
Vordingborg
Aabenraa
Aarhus III - Samsø

Underlejr
Roskilde
Esbjerg - Fanø
Favrskov
Frederikssund
Haderslev
Halsnæs
Helsingør
Herning
København I
Kerteminde - Nyborg
Køge
Lolland - Guldborgsund
Mariagerfjord
Middelfart
Odense
Ringkøbing-Skjern
Roskilde
Silkeborg
Skanderborg - Odder
Skive - Morsø
Slagelse
Vesthimmerlands
Viborg
Aalborg
Aarhus II

Vær med i Underlejr-fællesskab
allerede nu i underlejrenes egne
Facebook-grupper
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FREDERIKSBERG

Lejrmærket
Her er mærkerne vist i deres
faktiske størrelse, som de er klar til
at blive syet på uniformen i.

7 cm

Lejrmærket vil blive sendt
med posten til alle grupper
inden lejren.

3 cm

8 cm
Friendship Award er et mærke, du kan tage på lejren. Mærket lægger op til at
skabe venskaber med internationale spejdere, kulturudveksling og blive klogere
på hinanden samtidig med, at I udfører små opgaver.
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Lejrens vartegn: læringsspiralen
Vartegnet har får navnet ’Læringsspiralen’. Den er bygget med Verdensmålene for
øje, og skal vække børn og unges nysgerrighed, give inspiration, og lægge op til at
interagere med og om problemstillingerne, Verdensmålene peger på. Samtidig skal
vartegnet, når Spejdernes Lejr er slut, fungere som helårligt mødested for områdets
andre gæster.
Grundstruktur bliver en hævet 29 meter spiralform lavet af træ og farvet
sikkerhedsglas hvorpå der bygges 17 små overdækkede, halvåbne verdensmålshytter.
Hver af hytterne er ca. 7,5 m2 og vil hver især fungere som opholdssted, enten
siddende, stående eller liggende. I centrum af spiralplatformen og de 17
verdensmålhytter, etableres der endnu en træplatform, der skal udformes som et
verdenskort med markering af de lande, som har deltagere på Spejdernes Lejr.
Spiralen, hytterne med de farverige ’vinduer’ samt verdenskortet i midten bliver et
fornemt skue i kraft af placeringen, der ligger i bunden Grusgraven, som kommer til
samtidig at være aktivitetsområde på Spejdernes Lejr. Vartegnet har en levetid ca. 10
år og laves med bæredygtige og cirkulære løsninger der sikrer den omkringliggende
natur.
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Lejrsangen
Jeg kan mærke sommeren er her
ventetiden, den er forbi.
Det er dig og mig der er her,
det føles godt indeni.
For sommeren summer af børn
og unges sange - sammen i det fri

Vi er på sommerlejr i Hedeland
med alle vennerne fra hele landet,
fejrer spejderfællesskabet i dag.
For vi er sammen om - samtiden
Fælles om en fantastisk fremtid
Samlet er vi alle sammen på vej

Vi er på sommerlejr i Hedeland
med alle vennerne fra hele landet,
fejrer spejderfællesskabet i dag.
For vi er sammen om - samtiden
Fælles om en fantastisk fremtid
Samlet er vi alle sammen på vej

Med fællessang og lejrbål, der knytter stærkere bånd,
flyver mørkets fugle ud i fælles spejderånd

Jeg er sammen med mine venner
i sommerlandets fri fantasi.
En eventyrlig Spejdernes Lejr
giver lejrlivsenergi.
For sommeren her giver minder,
når lejrens sange er sunget og forbi

Join us on our jamboree, in harmony
We are all together now and you will see us
celebrate our common future today.
And we will sing along, ’cause I can’t find
a better place to be together
We’ll hold on to that feeling on our way
Vi er på sommerlejr i Hedeland
med alle vennerne fra hele landet,
fejrer spejderfællesskabet i dag.
For vi er sammen om - samtiden
Fælles om en fantastisk fremtid
Samlet er vi alle sammen på vej

LYT TIL LEJRSANGEN
Musikerne er gået i studiet for at
indspille årets lejrsang. Det vil derfor
være muligt at høre den den om en
måneds tid. Vi glæder os til at øve den
rundt om forårets mange lejrbål!
Hold øje med
https://spejderneslejr.dk/da/lejrsang!

Tekst: Kim Kaas-Claesson Baasch
Melodi: Per Christiansen og
Kim Kaas-Claesson Baasch
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Fælles om fremtiden
Fælles om fremtiden, kom, lad os drømme!
mærke det bruse: her hører vi til.
Ræk mig din hånd og lad kræfterne strømme
ud i det nye, vi virkelig vil.
Min ven, kan du se
miraklerne ske?
Fælles om længsler, der knitrer i bålet:
håbet og alt det, vi sammen kan nå.
Højt under nathimlen drømmer vi målet,
kigger på stjerner. Dem samler vi på!
Vi deler et suk:
Hvor verden er smuk!
Fælles om lyset, der går gennem sprækker,
funkler i øjne og skinner på trods,
lyset fra himlen der bølger og vækker
alt det der blunder i hjertet af os.
Hver dag er en port
til liv der er stort
Fælles om vidtåbne, årvågne blikke!
Her skal vi turde, hvad ingen selv tør.
Himlen er kilden, af den kan vi drikke
indtil vi åbner det ukendtes dør.
Og husk, at dit skridt
er aldrig kun dit

Om lejrsalmen
Iben Krogsdal har skrevet en smuk salme til
Spejdernes Lejr, som hedder det samme som
lejrens tema: Fælles om fremtiden.
Du kan hente tekst og noder og høre Jesper
Gottlieb spille salmen på spejdernelejr.dk, så
du kan synge den med dine spejdere og
bruge den til at tale med dem om spejderlivet

Fælles om glæden, der letter iblandt os.
Pludselig ser vi, at vingerne gror,
hver dag er sangen om nogen, der fandt os,
kom, lad os sætte utrolige spor!
Og den der går først
er ikke selv størst
Fælles om nogen, der går os i møde:
stemmer der kalder: Vær klar! Det er dig!
Dig, der kan hjælpe en ven med at gløde,
varme som bålet og finde sin vej.
Og hver gang det sker
16
er himlen selv her
Tekst: Iben Krogsdal / Melodi: Jesper Gottlieb

Fordybelsesmateriale
Med 40.000 spejdere på Spejdernes Lejr er der nok at tale med, være på aktivitet
med og at lære at kende. Men hvordan er det nu lige med at bryde isen og få taget
kontakt til en ny ven? Det kan du forberede dine spejdere på med den første historie
fra lejrens fordybelsesmateriale, som handler om mod.
Materialet er lige til at gå til! Der er forslag til en leg, en god historie og tre forskellige
spor til refleksion baseret på de religiøse tilknytninger hos spejderne i Danmark.
Et ikke-religiøst, der beskæftiger sig med vores fælles SpejderÅnd
Et kristent spor
Et muslimsk spor
Sporene giver forskellige vinkler på, hvordan du og dine spejdere kan forstå det at
være modig. Du vælger selv mellem de tre spor, alt efter hvad der passer til dine
spejdere.
Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal har skrevet novellerne og spejdere fra DDS,
KFUM-Spejderne, Babtistspejderne og Semerkand Ungdom har lavet
fordybelsesmaterialet til fortællingerne.
Du kan hente den første historie allerede nu og bruge den på næste spejdermøde som
udgangspunkt for en snak om, hvor fed, stor – og måske en smule skræmmende –
oplevelse, SL2022 bliver. De næste to fortællinger, du kan glæde dig til, hedder ”Håb”
og ”På vej”. Begge udkommer i løbet af foråret.

De store gudstjenester på Spejdernes Lejr 2022
Hvad startede BIG BANG? Det ved vi ikke – og måske finder vi heller ikke ud af det –
men tænk, hvis vi gjorde?
Under gudstjenesten på Spejdernes Lejr prøver vi at finde det svar, som endnu ingen
har fundet. Det bliver en gudstjeneste ud over det sædvanlige, og vi opdager, at tro
og videnskab kan hjælpe hinanden med at søge svar på spørgsmålet om, hvad
meningen med livet er, hvor vi kommer fra, og måske også hvor vi går hen.
På lejren bliver der flere gudstjenester med op til 5.000 deltagere ad gangen.
Gudstjenesterne afholdes tirsdag d. 26. juli på amfiteatret, som ligger tæt på
Spejdertorvet.
Gudstjenesterne indeholder både elementer, som vi kender det fra gudstjenesten i
kirken, men også noget helt andet, der kan sætte gang i samtalen. For hvad eller
hvem startede Big Bang?
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Fællesheden
Glæd dig til at oplev Spejdernes Lejr 2022s største aktivitet!
FællesHEDEN er den helt store aktivitet, hvor du og din gruppe får lov til at prøve
temaerne natur, samfund, sundhed og teknik i samhørighed med din underlejr. Hver
dag vil en ny underlejr overtage HEDEN, hvor fællesskabet er i fokus. Det bliver en
kæmpe fest, hvor både store som små kan gå hjem fra lejren, med en følelse af, at
have været en del af noget stort.
Hvis du kunne tænke dig at komme endnu længere ind i FællesHEDENs verden, kan
du læse vores eventyr om FællesHEDEN på vores hjemmeside.

Smugkig på valgfrie aktiviteter
Det Store Mysterium
At deltage i ”Det Store Mysterium” kræver spejderne er beredte, skarpe, arbejder
sammen i deres patruljer og tør tage ansvar og dermed en beslutning, for kun i
fællesskab kan de løse opgaven.
"Det Store Mysterium” er en totaloplevelse, hvor spejdernes sanser og de små grå
udfordres, så de må tænke ud af boksen, og hvor deres fordomme måske udfordres,
og de må gentænkte det, de troede, for hvad nu hvis alt ikke er, som det ser ud?
Spejderne skal rundt på et stjerneløb, hvor de skal opklare en sag. De skal besøge
forskellige stationer, hvor de skal finde ledetråde til at løse gåden. Spejderne
bestemmer selv i hvilken rækkefølge, de besøger stationerne. Stationerne er bygget
op som tableauer, det kan være en dagligstue, en købmandsbutik, et posthus, eller
det kan være en telefonboks, hvor de kan ringe til et nummer og få et hint, det kan
være et væg med fotos, en kode der skal knækkes osv. De kan interviewe forskellige
vidner, og møde luskede typer. Alt sammen skal hjælpe, eller forvirre, dem til at finde
sagens rette sammenhæng.

18

Timeglasset
Timeglasset er et natløb som aldrig er set før. Her dyster patruljerne om at være den
bedste patrulje, og ingen vil være er i tvivl om, hvem det er!
I takt med at tiden går, falder patruljerne fra som sandkorn i et timeglas - efter 2
timer vil der hver time blive elimineret 10 patruljer, indtil der til sidst kun er 10 patruljer
tilbage til finalen. Hvis en patrulje undervejs står til at blevet sendt hjem, er der stadig
håb forude for videre deltagelse. Efter natløbets første 2 timer kan de seks patruljer
med færrest point, hver time dyste mod hinanden om en plads tilbage i natløbet, hvis
altså patruljen har lyst ... hvis ikke, kan patruljen tage tilbage til lejren.
Når solen står op, afholdes Den store Finale. De patruljer, der er røget ud i løbet af
natten, kan overvære den sidste krævende dyst om titlen som Den Sejeste Patrulje.

Ridderprøven
Kære Spejder. Du er blevet udvalgt!
Der er ikke mange der ved det. Men de gamle ridderdyder eksisterer stadigvæk.
Løvens Orden, er en gammel ridderorden, som observerer unge mennesker for deres
potentiale for godhed og ridderlighed. Ordenen udvælger børn, som har opført sig
godt og nobelt og tilbyder dem mulighed for optagelse i Løvens Orden. Men
optagelsen er ikke nem. For at blive optaget som ridder, skal man bestå prøver inden
for styrke, udholdenhed, intelligens, kærlighed, behændighed og samarbejde. Du –
unge ven. Er inviteret til disse prøver! Sammen med dine venner, skal du gennemgå
Ridderprøven og prøve om I er værdige til at blive slået til Ridder. Hvis du er voksen
drømmer om at være med i Løvens Orden som vogter over Ridderprøven, så har du
faktisk chancen ved at skrive til anni.tolstrup@sl2022.dk
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Lejrens kogebog og sMAGSBOX
Lejrens kogebog #kogebogensl2022 og SMAGSBOX er et sammenkog af Spejdernes
og Arla Fondens tilgang til at lave mad sammen med børn og unge. Madglæde,
fællesskab, medbestemmelse, involvering, learning by doing og bæredygtighed har
derfor en central rolle i udviklingen af opskrifterne til Spejdernes Lejr 2022.
På den måde håber vi, at madlavningen og måltidet bliver en fælles oplevelse, hvor
det bliver sjovt og let for alle lave maden, smage den til og selvfølgelig spise velsmagende og mættende mad.

OM kogebogen
I #kogebogensl2022 finder du tre dele. Dem kan du læse mere om her.
Kom godt i gang
Her kan du læse mere om opskrifternes opbygning og læse om involvering af
spejderne i forbindelse med madlavningen
Inspiration til frokost og aftenssnack
Bagerst i kogebogen findes inspiration til lejrens øvrige måltider. Der er fx tip til,
hvordan I undgår madspild ved at anvende overskud og rester fra aftensmaden.
Otte opskrifter

Alle opskrifter udviklet ved og på bålet og testet af grupper, som har lavet mad til
mellem 10 og 100 personer. Derfor er alle opskrifter med udgangspunkt i følgende:
Ingrediensliste til 10 personer
Vores fremtid: Forslag til klimavenlige valg.
Prøv noget nyt: Inspiration til udvikling af
opskriften.
Klar-parat-start: Tips til tilberedning af
maden.
Menuhensyn: Glutenintolerance,
laktoseintolerance, veganer og mulighed for
kyllingekød.
Trin-for-trin: Beskriver i billede og tekst,
hvordan maden tilberedes.
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Smagsboxen
Hver spejdergruppe får udleveret en SMAGSBOX med krydderier og andre
smagsgivere, som skal bruges til at krydre og tilsmage maden fra kogebogens
opskrifter, så spejderne i højere grad får indflydelse på madens smag.
SMAGSBOX’ens indhold rummer de 5 grundsmage: surt, sødt, salt, bitter og umami grundsmagene er unikke smage, der i samspil og balance skaber velsmagende mad

Når I kommer hjem
Hver opskrift kan varieres på mange måder, og i hver opskrift under “prøv noget nyt"
er der bud på nye variationer af retterne, som kan inspirere til at eksperimentere med
madlavning og tilsmagning.
Så udover at spejderne tilbereder lækker mad på Spejdernes Lejr 2022, håber vi, at
#kogebogensl2022 vil leve videre i det daglige spejderarbejde og på spejderture i
fremtiden.

Lejrdøgn
Når I ankommer på Spejdernes Lejr 2022 vil jeres første måltid være aftensmaden. Et
lejrdøgn vil derfor være: aftensmad, morgenmad og frokost. I den nævnte rækkefølge.
Det gælder uanset, hvilken dag i løbet af lejren I ankommer, og i hvor mange dage I
er på lejr.
Lejrens sidste måltid bliver morgenmad d. 31. juli. Det vil derudover være muligt at
lave en frokost-madpakke den dag, I forlader lejren.

#kogebogensl2022
Del jeres fællesskab omkring
madlavningen og måltidet med
#kogebogensl2022 og #sl2022
på sociale medier.
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Transport af grej
Grupperne er selv ansvarlige for at transportere grej til og fra lejren, da
fællestransporten kun medtager personligt grej. Det bliver muligt at parkere bil,
trailer, lastbil og container gratis på parkeringsområdet. Der vil i begrænset omfang
være mulighed for at overnatte på lejrområdet fredag til lørdag, hvis man kommer
langvejs fra med grej. Mere info følger på hjemmesiden snarest.
Hvis gruppen har brug for opbevaring af en container, pallemateriel og pallebure
under lejren, skal det meldes ind til logistik@sl2022.dk senest d. 1. juni 2022, og det er
også uden beregning.
Grejtransport
Grej, der sendes til lejren med vognmand/container/pallebure og lignende, vil blive
stillet på et område, der anvises i underlejren. Sender I grej, skal det noteres i
tilmeldingen på CampOS, så lejren har overblik over omfanget.

Campingvogne og autocampere
Der er mulighed for at bo i egen campingvogn eller autocamper i Underlejr Hedeland
og gæstelejren.
I Underlejr Hedeland har campingvogne og autocampere adgang indtil den 23.
juli kl. 7.00. Herefter vil der være adgang til frivilliglejren i det omfang, som de
trafikansvarlige vurderer, er forsvarligt.
Gæster i gæstelejren opfordres til at komme fredag d. 22. juli eller efter lørdag d.
23. juli kl. 18:00. Ønsker man at forlade gæstelejren søndag d. 31. juli, vil dette først
kunne ske efter kl. 16:00 medmindre andet aftales med de trafikansvarlige.
Campingvogne, der skal stå i underlejrene har adgang indtil lørdag d. 23. juli kl.
07:00. Disse kan først køres ud igen søndag d. 31. juli efter kl. 16:00.

Adgang til lejrpladsen
Grupperne har mulighed for at køre ind på lejrpladsen fra fredag d. 22. juli kl. 08:00
og frem til lørdag morgen d. 23. juli kl. 07.00 for at afsætte grej. På afrejsedagen,
søndag d. 31. juli, kan personbiler eller lastbiler køre ind på lejrpladsen efter kl. 16.00.
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Reglement på gruppens lejrplads
Indretning af gruppens lejr
Gruppernes lejrpladser er gruppernes ”hjem” på Spejdernes Lejr 2022. Lejrene kan
indrettes vidt forskelligt alt efter gruppernes størrelse, aldersinddelinger, historie,
traditioner og idérammer. Samtidig vil en stor del af indretningen gå igen fra lejr til
lejr. Eksempelvis telte, bålpladser og raftebyggerier.
Lejrens beredskab tydeliggør her, hvilke foranstaltninger der skal overholdes, hvilke
byggerier der kan etableres uden forudgående tilladelse, og hvilke byggerier der skal
sagsbehandles, inden grupperne kan få tilladelse til at bygge det.
For at gøre sagsbehandlingen så fornuftig som muligt for både spejdergrupper,
myndighederne og Spejdernes Lejr 2022, arbejder vi i udgangspunkt med standardiserede regler for, hvordan grupperne kan opbygge en lejrplads.
Der er intet ønske om at begrænse grupper i deres muligheder for at sætte deres helt
eget præg på netop deres lejrplads, men derimod et ønske om at sikre, at grupperne
har en viden om, hvad Spejdernes Lejr 2022 og myndighederne forventer af lejrpladsens indretning.

Regler for opsætning af patruljetelte (telte med sovepladser)
Spejdertelte til overnatning kan opstilles i klynger. Max otte telte i hver klynge.
Mellem telt-klynger skal der være mindst to meter fra barbun til bardun.
Hvis der i klyngen er opstillet telte af tipi/laavu-konstruktion, skal afstanden til de
omkringliggende klynger være så stor, at dele fra teltene ikke kan ramme de
omkringliggende klynger, hvis tipi/laavu konstruktionen vælter. Afstanden skal dog altid
være mindst to meter fra bardun til bardun.
Der skal være mindst tre meter fra telte til bålpladser, herunder også gammelmandsild
og andre bålindretninger. Afstanden skal måles fra kanten af bålstedet (indersiden af en
evt. kantsikring af f.eks. træ eller sten) til den nærmeste del af teltet (bardun, teltdug eller
stang).
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Regler for opsætning af forsamlingstelte/mastesejl
Afstanden til de omkringliggende telt-klynger skal være så stor, at dele fra
konstruktionen ikke kan ramme de omkringliggende klynger, hvis konstruktionen
vælter. Afstanden skal dog altid være mindst 2 meter fra bardun til bardun.
Hvis teltet er større end 100m2, skal det godkendes af myndighederne, via lejrens
beredskab.
Dette gælder også mastesejl, hvis der er sider på mere end halvdelen af
omkredsen.

Regler for opsætning af raftebyggerier
Raftebyggerier under fire meters højde, hvor der ikke er planlagt personophold i
over to meters højde, kan opføres uden tilladelse. Det vil sige spiseborde, indgangsportaler, trefødder til ophæng osv.
Raftebyggerier over fire meters højde skal godkendes af myndighederne, via
lejrens beredskab (undtagen flagstænger og andre enkeltstående master).
Raftebyggerier med planlagt personophold i over to meters højde skal godkendes
af myndighederne, via lejrens beredskab.
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Raftebyggerier med planlagt personophold i over én meters højde, hvor der skal
overnattes, skal godkendes af myndighederne, via lejrens beredskab.
Flagstænger og andre enkeltstående master graves 1/8 af højden i jorden, dog
mindst 0,5 meter.
Besnøringer på raftebygerier skal udføres efter god spejdermæssig skik. Ved
konstruktioner, hvor der kan være fare for, at konstruktionen vælter ved kraftig
vind (kuling og derover), skal de bærende rafter være gravet ned eller fastgjort til
kraftige pløkke forankret i jorden.
Ved kraftig vind skal evt. overdækning af spisebordet o.lign. sikres eller nedtages.

Regler for etablering af bålpladser, inkl. forhøjede
bålpladser og gasblus
Bålpladser etableres i overensstemmelse med god spejdermæssig skik.
Der oprettes barriere mellem bål og græs. Dette kan gøres med rafter, jord eller
ved at bålet er løftet væk fra græsset (forhøjet bålplads også kaldet
gammelmands ild).
Ved brug af gasblus skal brænderen placeres på ikke brændbart materiale i en
størrelse, der er dimensioneret efter gasblussets størrelse. Der må opbevares én
gasflaske i tilknytning til hvert gasblus. Gasflasken må maksimalt være på 11 kg.
Gasflasker skal opbevares stående.
Der må opbevares én ekstra gasflaske på maksimalt 11 kg, på hver lejrplads.
Overskydende gasflasker skal opbevares på en anden lokalitet, efter
beredskabets anvisninger. Ekstra gas vil kunne købes på lejren.
Hvis der benyttes både gas og bål på lejrpladsen, skal den indbyrdes afstand
mellem disse være minimum tre meter.
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Regler for opsætning af brandslukningsudstyr
Ved hvert overnatningstelt placeres en brandspand på minimum ti liter. Spanden
skal være fyldt med vand.
Ved hver bålplads placeres en brandspand på minimum ti liter. Spanden skal
være fyldt med vand.
På lejrpladsen placeres et godkendt håndsprøjtebatteri med vandfyldt tank og
reservedunk.
Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt.
Det er gruppens eget ansvar at medbringe reglementeret brandslukningsudstyr.

Søg tilladelse til større raftekonstruktioner og overnatning i højden
Telte og raftebyggerier, der er større end det netop beskrevne, skal godkendes af
myndighederne. Dette gøres ved udfyldelse af en konceptbeskrivelse, inkl. tilhørende
risikovurdering, med vedlagte tegninger og evt. beregninger. Vejledning til det, finder
I på vores hjemmeside.
I en konceptbeskrivelse kan du som arrangør beskrive dit bygningsværk og beskriver
hvad du/I ønsker at lave. Hvis I ønsker at lave et bygningsværk, skal der vedlægges
tegninger af, hvordan det konstrueres.
I en risikovurdering laver du/I en vurdering af, hvilke ricisi jeres bygningsværk udgør
for deltagerne. Fx hvad er risikoen, hvis et bygningsværk vælter og hvilke overvejelser
har I for at minimere disse risici fx gennem daglig inspektion.
Vær opmærksom på, at større bygningsværker, specielt ved overnatning i højden, kan
kræve en ingeniørberegning, og at omkostningerne til det skal afholdes gruppen.
Læs mere og udfyld jeres konceptbeskrivelse og risikovurdering på
https://spejderneslejr.dk/da/Spejderleder. Jeres ansøgning skal være sendt senest d.
30. april 2022.
Hvis du har konkrete spørgsmål til sagsbehandling af bygningsværker og andre
raftekonstruktioner, kan du skrive til beredskab@sl2022.dk
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GÆSTELEJR
Er du forældre, pårørende, spejderven eller lignende, som ikke har mulighed for at
deltage i Spejdernes Lejr 2022, kan du sagtens opleve lejren alligevel. Ønsker du at
besøge og opleve lejren, kan du nemlig bo i vores gæstelejr. Gæstelejren er placeret
ved siden af Underlejr Greve, og som beboer i gæstelejren er du velkommen til at
udforske og opleve hele lejrområdet.
Du kan læse mere på https://spejderneslejr.dk/da/foraelder

Book en plads
Det er muligt at booke plads på gæstelejren med telt, campingvogn, camp-let eller
autocamper i 1-7 nætter i løbet af lejrperioden. Det skal gøres før lejren begynder.
Ankomst til gæstelejren er muligt mellem kl. 9.30 og 21.00.
Biler skal holde på parkeringspladsen for at give så meget plads til overnatningspladser som muligt.
Der vil være mulighed for badeforhold og toiletfaciliteter på lige fod med deltagerne
på lejren.
Priserne, der ses nedenfor er uden forplejning. Der henvises til lejrens restaurant, caféer og boder for forplejning.

Priser
Prisen for overnatning i gæstelejren er pr. enhed (fx telt, campingvogn) pr. nat 275
kroner. Derudover kan der tilkøbes strøm for 25 kroner pr. døgn. Der vil dog være
begrænset kapacitet.
Som voksen beboer i gæstelejren er det forventet, at man hjælper med fx rengøring af
toiletter og lignende opgaver, i et omfang som svarer til cirka en time pr. døgn.
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HOTELT
Sct. Georgs gilderne slår endnu engang op til en HOTELT-lejr med gule XXL
patruljetelte med to kabiner, brugt som HOTELT-værelser.
HOTELT er i alt sin enkelthed et sted, hvor man kan leje et ”telt-værelse” for et eller
flere døgn, så man slipper for selv at have sit teltgrej med. HOTELT-lejren kommer til
at ligge mellem Spejdertorvet og frivilligområdet ”Underlejr Hedeland”, og man vil
kunne se 24 – 30 gule patruljetelte, der hver har to kabiner. I HOTELT-lejren
arrangerer Sct. Georgs Gilderne forskellige aktiviteter og sætter et samlingstelt op,
som vil være et sted, hvor alle kan sidde og hygge sig. I samlingsteltet vil der også
være små begivenheder med relevante emner for spejderledere, lejrfrivillige, og
gæster. I samlingsteltet er der altid “kaffe på kanden”.

Hvem kan leje et HOTELT-værelse?
Det er kun lejrfrivillige på SL2022, der kan leje et HOTELT-værelse, og det vil blive en
valgmulighed når den endelige tilmelding som lejrfrivillig starter. Der er to
valgmuligheder ved leje af HOTELT:
Kabine med to feltsenge: pr. døgn 200 kroner (vil også kunne lejes af en enkelt
person)
Familietelt med to kabiner og to feltsenge: pr. døgn 350 kroner (Til familier med
børn)
Morgenmad er indeholdt i lejrgebyret – og serveres som andre måltider i de
respektive kantiner.
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Dyr på lejren
Spejdernes Lejr 2022 er som udgangspunkt dyrefri. Det vil sige, at det er ikke tilladt at
have dyr på lejren. Det gælder på hele lejrens område, hvorfor det heller ikke er tilladt
at have dyr i gæstelejren. Dog er det med undtagelse af servicehunde, som har et
arbejdsmæssigt formål.
Det vil ikke være muligt at få sine dyr passet, mens man opholder sig på lejrområdet.

venskabsgrupper
Hver kommune får fornøjelsen af at huse et antal internationale grupper, som
fordeles mellem de danske grupper i kommunen. Det er en unik mulighed for danske
spejdere til at møde det globale fællesskab på nærmeste hold, når man kan snakke
med en jævnaldrende udenlandsk spejder, sammenligne uniformer og mærker, vise
hvordan vi laver mad over bål, følges til de store shows eller bare hygge med snobrød
og smores.
Alle kommuner har udpeget en international koordinator, som skal være bindeled
mellem de internationale grupper og de lokale danske grupper. For at klæde KIK’erne
(kommune internationale koordinatorer) på, vil der blive afholdt et online
informationsmøde i foråret, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål og høre om
venskabsgruppeerfaringer fra tidligere lejre.
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indkøbsaftale med stark
Spejdernes Lejr 2022 har indgået en landsdækkende indkøbsaftale med STARK. Det
giver mulighed for alle spejdergrupper at handle i STARKs webshop og opnå nogle
gode spejderrabatter. Der vil være mulighed for at afhente varerne i STARK
byggemarkeder eller få leveret efter STARKs normale betingelser.
STARK etablerer også et lokalt byggemarked på lejren, hvor der kan handles.
I skal som gruppe selv oprette jer i webshoppen med en reference til Spejderens Lejr,
og så handler I ellers på samme måde som i andre webshops.
Vi arbejder lige nu på en vejledning i oprettelse af brugerprofil, så jeres indkøb
kommer ind under aftalen.
I kan læse mere på www.spejderneslejr.dk/da/Spejderleder

Få rabat ved Lomax
Spejdernes Lejr 2022 har i samarbejde med Lomax A/S gjort det muligt for alle spejdergrupper at indkøbe alt til kontor og lager gennem Lomax’s sortiment.
Nedenstående rabatter opnås ved Lomax A/S:
Kontorartikler

10 %

Møbler

10 %

Elektronik

5%

Det er muligt for alle grupper at få anført deres rabatter i bilag.
Lomax A/S tilstræber sig på at levere dag-til-dag til fortov eller rampe.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående rabatordninger,
kan du kontakte grupperabataftaler@sl2022.dk
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vær frivillig på 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.

Vær frivillig, som det passer dig
Der er mange muligheder for at være frivillig på Spejdernes Lejr. I opgavebanken finder
du både opgaver til før, under og efter lejren, alt efter hvad der passer dig bedst.
Vi har opgaver, som passer til dig, der har spejdere med på lejren, er forælder til børn
på lejren eller bare har lyst til at mærke det frivillige fællesskab for en dag.

Gå på opdagelse i
lejrens opgavebank
Her finder du alle de spændende
muligheder for at bidrage til Spejdernes Lejr 2022.
Opgavebanken finder du på
www.spejderneslejr.dk/opgaver
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Kom og hør om spejdernes lejr 2022
Lejrmesser i hele landet
Du har i løbet af foråret mulighed for at komme til Spejdernes Lejrs egne lejrmesser.
Det er fysiske informationsdage rundt i hele landet, hvor du kan få svar på spørgsmål
om alt lige fra aktiviteter, til mad og lejrpladsen, og meget mere. Se nedenforhvornår
vi kommer til din landsdel.
Nordjylland

19. marts

Midtjylland

20. marts

Fyn

26. marts

Sønderjylland

27. marts

København

2. april

Online informationsaftener
Du har i løbet af foråret og forsommeren mulighed for at deltage i fire virtuelle informationsaftener med Spejdernes Lejrs lejrorganisation, hvor vi giver information om og
mulighed for at stille spørgsmål til bl.a. tilmeldingssystemet og aktivitetstilmelding,
samt generelle informationer og spørgsmål om lejren.
Du kan finde møder på vores Facebook og via
www.spejderneslejr.dk/da/informationsmoeder

Tilmeldingssystemet

2. marts klokken 20.

Fællestransport til og fra lejren

20. april klokken 20.

Aktivitetstilmelding
Generelle spørgsmål

6. maj klokken 20.
22. juni klokken 20.

Læs mere på spejderneslejr.dk/informationsmoeder
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Vil du vide mere?
spejderneslejr.dk
info@sl2022.dk
81 11 20 22
@spejderneslejr

