Spejdernes lejr 2022
23.-31. juli i Hedelandet ved Roskilde
Det er nu blevet tid til, at vi skal tilmelde os spejdernes lejr. Dette gøres inde
på vores hjemmeside: www.koldingspejderne.dk
Vi har nedenfor prøvet kort at fortælle, hvad spejdernes lejr er for noget, og
hvilken stor oplevelse, der venter til næste år.
Om Spejdernes Lejr kort fortalt
Spejdernes Lejr er en fælles spejderlejr for de fem spejderkorps i Danmark. Til sammen bliver vi
40.000 spejdere, når vi mødes i Hedelandet i 2022. Det bliver med andre ord Danmarks største
spejderlejr. En lejr, som dit barn ikke må gå glip af.

På Spejdernes Lejr bor spejderne i telt, sover i sovepose og laver mad over bål. Alt sammen
med hjælp fra din spejders spejderleder. I løbet af ugen er spejderne på aktivitet rundt på den
store lejr sammen med deres spejderkammerater hjemme fra gruppen, andre spejdere fra hele
Danmark – og endda spejdere fra andre lande. I alt byder lejren på cirka 200 forskellige
aktiviteter.

På Spejdernes Lejr kommer dit barn til at opleve spejderlivet, når det er allerbedst. Det er nemlig
noget helt specielt, når 40.000 spejdere er samlet på lejr. Lejrområdet er lidt større, end man er
vant til hjemmefra, lejrbålene foregår på en kæmpe scene og aktiviteterne er lige det sjovere og
noget lidt andet, end man plejer at opleve på spejderlejr.
Det er en oplevelse for livet. En oplevelse, som vil sidde i kroppen i mange år bagefter. Her
oplever dit barn et meningsfuldt fællesskab og ser resultatet af mange spejdere, som arbejder for
en sjov lejr.
Lejrens tema vil være “Fælles om fremtiden”. Det sætter fokus på at spejdere tager ansvar for
vores klode, menneskene på den og vores fælles fremtid. Spejdere løfter i fællesskab og løser
udfordringer som måtte opstå. Der bliver arbejdet inden for 5 underpunkter:
●
●
●
●
●

Vores fremtid: Naturen og klodens ressourcer, bæredygtig verden
Vores nære fællesskab: Medansvar i patruljen og hjælpe hinanden. Gøre en positiv
forskel i lokalsamfundet gennem aktive handlinger
Vores globale fællesskab: Spejdere respektere andre og bygger bro på tværs af lande og
kulturer, og vi samles om friluftsliv, fællesskab og udfordringer.
Vores kulturelle fællesskab: Opdagelse i Danmarkshistorien, hvor spejdere vil lære mere
om sig selv og andre.
Mit eventyr mod fremtiden: Spejderne kommer til at prøve sig frem og lære gennem
“learning by doing” Der vil blive arbejdet med at skabe sin egen identitet gennem aktive
valg for at blive den bedste version af sig selv i verden.

Spejdernes lejr 2022 er i fællesskab arrangeret af de fem spejderkorps: Det Danske
Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De Grønne Pigespejdere, Danske Baptisters
Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.

Hvor skal vi så bo
Alle spejdergrupper er blevet delt ind i en underlejr. Det betyder, at vi i 3. Kolding kommer skal
ligge i samme underlejr sammen med alle de andre spejdere i Kolding kommune. Underlejren er
delt ind i nogle mindre lejrpladser, hvilket betyder at spejdere fra 3. Kolding kommer til at ligge på
samme lejrplads. Det vil sige, at spejderne vil være sammen med dem, de kender fra vores
fælles gruppeture. Det er også denne lejrplads, hvor spejderne vil sove, spise og hygge sig
sammen med de andre fra gruppen. De almindelige dagligdagsting, som spejderne kender fra
vores gruppeture kommer også til at foregå her på vores egen lejrplads.

Hvornår skal vi af sted
Spejdernes lejr løber af staben for junior, trop og klan fra d. 23. juli 2022 til og med d.31. juli
2022. Mikroer og minier skal af sted fra onsdag d. 27. juli 202 til og med d. 31. juli 2022. Vi
arbejder lige nu på om det vil være en mulighed at holde et lille arrangement for vores
familiespejd, men hvordan det kommer til at tage sig ud, er vi ikke klar med endnu.

Hvad koster det
Prisen for junior, trop og klan er 2250 kr. (250 kr, 700 kr., 700 kr., 600 kr.) og for mikroerne og
minierne er prisen 1550 kr. (250 kr, 450 kr., 400 kr., 450 kr.) Med i prisen er transporten til og fra
lejren, mad og alle aktiviteter og events i løbet af lejren. Vi har valgt at betalingen kommer til at
ske over 4 gange. Første gang nu her 18. oktober. 2. rate vil komme januar. 3.rate vil falde i april
og sidste og 4. rate vil være i slutningen af maj. 1. rate bliver også din forhåndstilmelding således
vi kan få et overblik over hvor mange, der har lyst til at deltage.
Hvis der skulle være økonomiske forhold, der gør, at det ikke er muligt at betale sådan en lejr,
bedes I tage kontakt til Marie Iuul (Gruppeassistent) marie.h.iuul@gmail.com, som vil kunne
være behjælpelig med at søge økonomisk støtte til lejren.
Hvor får jeg flere informationer om lejren
Inde på http://spejderneslejr.dk/da kan du se meget mere om lejren. Du er også velkommen til at
tage fat i lederne, hvis der skulle være nogle spørgsmål.
Vi glæder os meget til en rigtig god lejr fyldt med sjove og gode spejderoplevelser i Hedelandet.

Spejderhilsner

Lederne i 3. Kolding

