Spejderne på Holmen på SL22
D. 23.-31. juli 2022 tager 40.000 spejdere fra Danmark og
resten af verden til Hedeland for at deltage i Spejdernes
Lejr 2022.
Spejdernes Lejr bliver kun afholdt hvert 5. år, og det er den
vigtigste spejderoplevelse, som man kan få i sin spejdertid.
Spejderne på Holmen deltager som følger
- Junior og trop tager afsted lørdag d. 23. juli
(afgangstidspunkt kommer senere) og vender hjem d. 31.
juli. De står for at sætte lejren op inden mini og mikro
kommer, samt for at pakke lejren ned igen, når mini og
mikro er rejst hjem.
- Mini tager afsted mandag d. 25. juli og tager hjem igen d.
29. juli.
- Mikro tager også afsted d. 25. juli, men rejser hjem d. 28.
juli.
- Familiespejderne er velkomne i de omfang den enkelte
familie ønsker.
Hvordan vi lever på en spejderlejr
På Spejdernes Lejr bor spejderne i telt, sover i sovepose og
tilbereder mad over bål. I løbet af lejren er spejderne på
aktivitet sammen med deres spejderkammerater hjemme
fra gruppen, andre spejdere fra hele Danmark – og endda
spejdere fra andre lande. Lejren byder på hundredvis af
forskellige aktiviteter og events for spejdere i alle aldre.

Vores gruppe laver vores egen lille lejrplads med telte,
bålsted og køkkenbord. Her starter og slutter dagene, og
lejrpladsen er spejdernes hjem under lejren.
Venskabsgruppe
Spejder er en global bevægelse med 50.000.000
medlemmer - faktisk verdens største ungdomsbevægelse.
Derfor er internationalt udsyn også på programmet på årets
sommerlejr. Vi har faktisk sagt ja til at få en
venskabsgruppe på lejren. Hvilket land venskabsgruppen
kommer fra, og hvad det konkret indebærer, får I at vide i
den næste opdatering :)
En lejr uden kød
Ingredienser til måltiderne udleveres dagligt fra centralt
hold. Det mad vi får udleveret er som udgangspunkt
vegetarisk. Hvis man ønsker, at ens barn skal have kød i
løbet af lejren, kan man angive hvor ofte i tilmeldingen.
Dette skal ud også vide
- Vi søger 2 forældre fra junior og trop til at være
lejr-hjælpere.
- Prisen er udregnet, så lejren går i nul, undtagen gruppens
udgifter til to forældre-hjælpere samt indkøb af rafter og
materialer til lejren.
- Alle spejderne bliver kørt i busser til og fra lejren.
- Præcise ankomst- og afgangstidspunkter kommer senere.
Afsæt derfor hele afgangs- og ankomstdagen i din kalender.
- Pakkeliste kommer i den næste mail.
- Læs mere om lejren på Spejdernes Lejrs hjemmeside

