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VÆR MED TIL AT LAVE
SKÆVE, SJOVE, FANTASTISKE OG
UDFORDRENDE AKTIVITETER
FOR EN MASSE SPEJDERE PÅ

SL2022!

FRIE AKTIVITETER PÅ
SPEJDERNES LEJR 2022
”AKTIVITETERNE, DETLTAGERNE IKKE VIL HJEM FRA”

Kunne du tænke dig at stå for en aktivitet på SL2022?
Lejren afholdes i Hedeland Naturpark, som er et stort naturområde i og omkring
en gammel grusgrav vest for København på tværs af Høje-Taastrup, Greve og Roskilde
kommune... måske kender du allerede området?
Èt er sikkert, og det er, at det er et område, som virkelig inspirerer til aktiviteter – ikke
bare lidt, men meget – ud over det sædvanlige.
Måske er du og dit team klar til 50 spejdere på din aktivitet, måske kan I overskue 500
spejdere? Måske varer din aktivitet 1 time, måske varer den 8 timer? Måske har du
prøvet det før... måske er det en ny spændende udfordring, du kaster dig ud i.
Hedeland Naturpark er et område, hvor der både er bakker, søer, sletter, skov og
grusveje, som kan skabe helt unikke rammer for fede og skæve aktiviteter. De fleste af
de flade områder bruges til lejrplads, så udtænk gerne, hvordan netop din aktivitet kan
være med til at udnytte det varierede område med stejle skrænter, tæt skov eller rolige
søer.
Kig på billederne her siderne 5-8 og på www.hedeland.dk – kan du se det for dig?
Spejdere i træerne – på vej over vandhuller – sejlende igennem lejren – optaget af
diskussion i en lille lund – på vej i det meget bakkede terræn efter spændende poster
– transport i hjemmebyggede køretøjer, der giver den gas – lange svævebaner – rutsjebaner – op ad bakke golf – de vildeste vandaktiviteter ... mulighederne er uendelige.

TÆNK NYT, STORT OG ANDERLEDES
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Som ansvarlig for en aktivitet får du mulighed for
at tænke stort, nyt og anderledes. Du får mulighed
for at sætte dit eget hold, der planlægger og afvikler
aktiviteten, eller vi kan hjælpe dig med at finde
dine med-aktivister, og sammen fører I den vildeste
AKTIVITETS-FANTASI ud i virkeligheden.
OG IGEN ... tænk endelig det kuperede terræn ind
i din aktivitet, hvis det er muligt.

FRIE AKTIVITETER

01

LEJRENS TEMA
Fælles for alle aktiviteter er, at de skal bygge på lejrens tema:

FÆLLES OM FREMTIDEN
Når vi siger, at temaet skal være en del af aktiviteterne, mener vi, at:
skal UDVIKLE DELTAGERENES OPMÆRKSOMHED på ansvarlighed
• aktiviteterne
og på fordelen ved at være beredt
gennem aktiviteterne skal OPLEVE ET FÆLLESSKAB
• deltagerne
gennem deres handlinger skal MEDVIRKE TIL AT SKABE EN BEDRE
• deltagerne
VERDEN – det kan være for dem selv, nogen de holder af, lokalområdet eller
noget helt fjerde.

MÅLET MED ”DE FRIE AKTIVITETER”

Aktivitetskonceptet på Spejdernes Lejr 2022 er
fleksibelt både i forhold til geografi, målgruppe og – til dels – indhold. Blot skal målet
for ”De frie aktiviteter”, lejrens tema og følgende udsagn tydeligt kunne aflæses i den
enkelte aktivitet:

GØRE
EN FORSKEL
I VERDEN
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Målet, for ”De frie aktiviteter” på Spejdernes
Lejr 2022, er, at aktiviteterne er så sjove og
spændende AT DELTAGERNE IKKE VIL HJEM
fra dem, og at deltagerne husker dem, så de
fortæller om dem til deres spejderkammerater,
venner og familie ... og måske kopierer aktiviteten
efterfølgende i grupperne derhjemme.

FÆLLESSKAB

VÆR BEREDT

ANSVARLIGHED
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RAMMERNE FOR DE FRIE AKTIVITETER
På Spejdernes Lejr 2022 er der forskellige muligheder for aktivitetstilbud.
Der er planlagte AKTIVITETSDAGE, hvor deltagerne SKAL deltage, og der er
DE FRIE AKTIVITETER, hvor grupperne, de øvrige dage, SELV KAN VÆLGE aktiviteter.
DE FRIE AKTIVITETER vil være et mylder af aktiviteter som
kortere tid (fx. 1 time) eller længere tid (fx. en hel dag)
• tager
er
for
aldersgruppe, eller hvor alle aldersgrupper kan deltage
• kræverenenbestemt
tilmelding, eller hvor man blot kan droppe ind
• er for 25 eller
500 deltagere - måske flere?
•
Jeres aktivitet må godt koste penge – der afsættes fra lejrledelsen et beløb pr. deltager
pr. time. Dette beløb er endnu ikke på plads, men hvis det er muligt, så giv din aktivitetspris et skud, alt ud fra hvor mange deltagere, du tænker kan deltage ad gangen, når du
indsender din beskrivelse af aktiviteten. Så ser vi på om budgettet er realistisk eller ej.
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INTERNATIONALE SPEJDERE OG AKTIVITETER
Vi skal give de internationale gæster gode aktivitetsoplevelser, så derfor har vi en
person i teamet, som kan hjælpe jer, hvis I tænker, at jeres aktivitet kan være særlig god
for vores internationale spejdere.
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HAR DU PRØVET DET FØR?
Er du allerede afklaret med, at du vil stå for en aktivitet på Spejdernes Lejr 2022, så send
os et oplæg på din aktivitet, hvilke tanker du gør dig med aktivitetens form, antal deltagere,
tids-aspekt, krav til areal / område, materialebehov, særlige forhold mm.
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I lejrorganisationen arbejder vi med fokus på den personlige udvikling i projektarbejdet. Derfor sørger vi i FRIE AKTIVITETERTEAMET for, at du hele tiden kan få gode råd og sparring. Vi har
erfarne aktivitetsplanlæggere, der hjælper dig med at gøre din
aktivitet endnu bedre og til at få detaljerne på plads. Det vigtigste
for din aktivitet er, at den opfylder de kriterier og mål, der står nævnt
på de foregående sider – og kan afvikles i den bedste spejderånd.

E TVEDT

SÅDAN KOMMER DU I GANG

HAR DU IKKE PRØVET DET FØR?
Har du aldrig prøvet at stå for en aktivitet på denne måde før, men gerne tager
udfordringen op, er der naturligvis også plads til dig. Vi planlægger ikke din aktivitet,
men det erfarne team står klar med den nødvendige sparring.
ER DU IKKE-SPEJDER?
Hvis du ikke er spejder, kan du også være med. Du er meget velkommen, hvad enten du er
en virksomhed eller en privatperson. Du kan på lige fod med de øvrige aktivitetsfolk få din
egen aktivitet på benene. Blot aktiviteten opfylder målet og kriterier for FRIE AKTIVITETER.

INTERESSERET OG VIL DU HØRE MERE?
Du er naturligvis velkommen til at kontakte en af os, inden du giver dig i kast med at
beskrive og planlægge din aktivitet, og hvorledes du skal forholde dig, når du og dit team
har en fantastisk idé til aktivitet til SL2022.
Ellers: send din beskrivelse til Anni, Hanne eller Carsten... så er du i gang!
Vi glæder os til at samarbejde med dig.

Anni Tolstrup-Christensen
anni.tolstrup@sl2022.dk

Hanne Jørgensen
Hanne.jorgensen@sl2022.dk

Carsten Jespersen
carsten.jespersen@sl2022.dk
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OMRÅDEFOTOS TIL INSPIRATION
Her er et par typiske fotos fra området, ellers kig på www.hedeland.dk for at få
en fornemmelse af, hvor bakket der er.
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