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Fælles om fremtiden

Om informationspakke 1

Foto: Christian Blom-Bloch

Kære leder

Du sidder nu med den første informationspakke fra Spejdernes Lejr 2022. Det er en
printvenlig pdf-version, hvor vi har samlet aktuel information fra Spejdernes Lejr 2022.
Frem mod lejren kommer der fire informationspakker, som samler vigtig information
om lejren. På den måde har du det hele samlet et sted. Du modtager næste
informationspakke i efteråret 2021, mens de to sidste kommer i foråret 2022.
Har du brug for opdateret information fra lejren, kan du altid finde seneste nyt på
spejderneslejr.dk eller følge med på sociale medier, som vi opdaterer løbende.
Har du spørgsmål til indholdet eller lejren generelt, kan du kontakte lejrens
informationscenter på info@sl2022.dk.
Sammen med informationspakken her finder du information om frie aktiviteter og en
plakat, du kan printe og hænge op i spejderhytten.
God fornøjelse!
// Udvalget for Informationscenteret
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Lejrchefernes forord

Kære ledere

Den 23. juli 2022 - om under 440 dage - slår vi dørene op til Nordeuropas største
spejderlejr i Hedeland Naturpark. Vi glæder os meget til, at vi skal være sammen med
op mod 40.000 spejdere i et fantastisk naturområde.
Hedeland Naturpark er anlagt oven på gamle grusgrave fra 60erne og fremstår i dag
som et flot naturområde med søer, kanaler, sletter, skove og bakker. Hedeland
Naturpark ligger, hvor Høje-Taastrup, Greve og Roskilde kommune møder hinanden.
De tre kommuner indgår i tæt samarbejde om lejren. Se et kort på side 9.
Med baggrund i vores tema FÆLLES OM FREMTIDEN vil jeres spejdere opleve en
spejderlejr, som tager fat i vores fælles ansvar for fremtiden. Det kan I læse mere om
på side 6.
Vi har sammen med alle vores lejrfrivillige stort fokus på at give alle deltagere en god
lejroplevelse. Med afsæt i erfaringerne fra Spejdernes Lejr i 2012 og 2017 arbejder vi
på endnu en fantastisk oplevelse i 2022 – uanset om man er 9 år, 15 år eller 22 år.
Vi bliver indimellem spurgt om, hvorvidt Covid-19 får betydning for afholdelse af
lejren. Vi forventer, at vi i 2022 er færdigvaccinerede i Danmark, og at vi derfor kan
afvikle lejren efter planen. Der er dog ingen tvivl om, at mange arrangementer og
store private udlandsrejser, som skulle have været i 2021, er flyttet til 2022. Vi håber
derfor, I vil yde en ekstra indsats overfor spejdere og forældre for at fortælle, at de
skal sætte kryds i kalenderen fra den 23. juli til den 31. juli 2022. Spejdernes Lejr bliver
en fantastisk, mindeværdig oplevelse, som børn og unge har med sig resten af livet.
For at vi kan planlægge lejren bedst muligt, skal alle spejdergrupper levere en
foreløbig tilmelding mellem 1. november 2021 og 5. januar 2022. Vi forventer, at den
endelige tilmelding skal ske mellem 1. februar og 1. maj 2022 (nøjagtige datoer bliver
meldt ud senere).

den 23. – 31. juli 2022.
Morten Lykkeberg og Charlotte Flaskager
Lejrchefer
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God læselyst, og på gensyn i Hedeland Naturpark

Hilsen fra Hedeland naturpark
Hedeland Naturpark glæder sig til at byde alle jer spejdere velkommen!

Jeg har lige siden det stod klart, at Spejdernes Lejr 2022 kommer til at ligge i
Hedeland Naturpark, glædet mig til at byde jer velkommen til vores unikke og
spektakulære naturområde.
Hedeland Naturpark er født som Danmarks største grusgravsområde. Siden 1970erne
har

vi

aktivt

arbejdet

på

at

omdanne

et

efterladt

udvundet

og

goldt

grusgravslandskab til et fantastisk rekreativt naturområde, hvor dyr, planter og
mennesker trives. Den næringsfattige jord, som indvindingen af grus har efterladt, har
givet nogle helt unikke forhold - for besøgende og for naturen. Hedeland Naturpark
huser rigtig mange sjældne orkidéer, planter og sommerfuglearter.
Lejren kommer til at ligge i et af vores mest spændende områder, hvor der blandt
andet er et imponerende udendørs amfiteater, indtagende søer og en 85 meter høj
skibakke.
Jeg glæder mig derfor til at se, hvilke kreative, sjove og udviklende aktiviteter, I finder
på at udføre til Spejdernes Lejr og som efterfølgende vil komme Hedeland Naturparks
mange gæster og natur til gode.
Jeg glæder mig til, at vi ses.
Tina Vesth
Direktør i Hedeland Naturpark

Her finder du
Hedeland Naturpark
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Lejrens tema Fælles om fremtiden
Temaet for Spejdernes Lejr 2022 er

Et tema, som skaber rammerne for arbejdet både før, under og efter lejren. Fælles om

fremtiden er valgt, fordi vi som spejdere tager ansvar for vores klode, menneskerne
på den og vores fælles fremtid. Derudover samarbejder spejdere både på tværs af
aldersgrupper, spejderkorps og lande. Som spejdere er vi et fællesskab, som løfter
hinanden og løser udfordringer, som måtte opstå.
Temaet blev lanceret på Spejdernes Lejrs sociale medier med en
tilhørende video, hvor spejdere fra
Det Danske Spejderkorps, KFUM-

"For os som lejrchefer betyder Fælles om

Spejderne,

pige-

fremtiden blandt andet, at vi på Spejdernes

spejdere, Danske Baptisters Spej-

Lejr 2022 giver alle spejdere mod på mere,

derkorps og Dansk Spejderkorps

så vi bagefter kan skabe en bedre verden.”

Sydslesvig sætter ord på, hvad

- Charlotte Flaskager og Morten Lykkeberg,

Fælles om fremtiden betyder for

lejrchefer.

De

grønne

dem.

"For

mig

betyder

Fælles

"For mig betyder Fælles om fremtiden den

om

gode

fremtiden, at vi som spejdere står

ramme

til

at

lave

de

fedeste

aktiviteter med fokus på udfordringer og

sammen om at tage ansvar for den

at have det sjovt.” - Emma fra Det Danske

verden, vi bor i, både om naturen og

Spejderkorps

de mennesker vi deler den med. Og
at vi som fællesskab gør en forskel.” Fiona

fra

Dansk

"At vi er del af en global bevægelse,

Spejderkorps

der deler de samme værdier, og hvor

Sydslesvig

vi har en fælles ambition om at
efterlade verden lidt bedre end vi

"Felles om fremtiden: Vi som speiderbevegelse gjør barn og unge i verden i
stand til å skape den fremtiden de
ønsker. Ved å gi ungdom selvtillit,

modtog den.” - Pia Melin Mortensen
fra verdenskomiteen hos WOSM,
World Organization of the Scout
Movement

opplevelser og samhold kan de få til
hva de vil!" - Eline Marie Grøholt, formand

for

Europakommitteen

i

WAGGGS, World Association of Girl
Guides and Girl Scouts

OUR COMMON FUTURE
På engelsk er temaet
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LejrenS logo

Logoet for Spejdernes Lejr 2022 symboliserer Spejdernes fælles mission:
At gøre børn og unge beredt til livet gennem fællesskab, friluftsliv og udfordringer

FÆLLESSKAB

FRILUFTSLIV

SPEJDERLEJR OG
SÆRKENDE

UDFORDRINGER

Logoet er bygget op af tre telte i ét
og en vimpel i toppen.
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Lejrpladsen på Hedeland Naturpark

Hedeland Naturpark bliver rammen om vores lejrplads i sommeren 2022. Området er
et meget naturskønt område, der rummer plads til lejrområder og til forskelligartede
aktivitetsmuligheder - som vi aldrig før har oplevet.
Området er unikt på mange måder. Midt i lejren er der en skibakke, hvorfra I vil kunne
se ud over hele lejren. Der er også god udsigt ned over den 2-delte kunstige sø, der
giver mulighed for vandaktiviteter.
Lejren er opdelt i tre underlejre, der er navngivet efter de tre værtskommuner Høje
Taastrup, Greve og Roskilde. Derudover har vi en hjælperlejr, Hedeland, der er opkaldt
efter området, vi skal være i. De tre underlejre for spejderne vil have hver deres eget
torv, der vil være det lokale samlingspunkt.
Vi har også et stort Spejdertorv med supermarked, caféer, spejderbutikker, mødesteder og meget mere. Den store scene bliver placeret på det, der er kendt som skibakken. Scenen placeres i den nordligste del af sceneområdet, og tilskuerpladserne
bliver op ad selve bakken. Dermed kan vi alle sidde ned og have et godt overblik over
selve scenen.
Hedelands Veteranbane vil få mulighed for at køre ind gennem en del af lejrområdet, så vi alle får mulighed for at opleve et rigtigt damplokomotiv med gods- og
personvogne.
Vi glæder os til at indrette hele lejrområdet, så I alle får en kæmpe spejderoplevelse i
disse spændende omgivelser.
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Lejrkort

Underlejr
roskilde

Scene

Underlejr
Høje-Taastrup

Underlejr
greve
spejdertorv
Underlejr
hedeland

Lejrkort pr. 1. maj 2021, som viser den foreløbige placering af de tre underlejre Høje
Taastrup, Greve og Roskilde. Hedeland bliver underlejr for lejrfrivillige.
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De fire underlejre

Spejdernes Lejr 2022 er inddelt i tre underlejre for spejderne og én underlejr for de
lejrfrivillige. De deltagende grupper samles kommunevis – på samme måde som i
2012 og 2017. Erfaringen er, at organiseringen understøtter det lokale arbejde og letter planlægningen af lejren og afholdelse af forlejre. En gruppe af kommuner samles i
et kvarter, således at de tre underlejre er opdelt i tre kvarterer hver. Kommunerne
samles i kvarterer med udgangspunkt i deres fælles profil.
Navngivning af de tre underlejre tager udgangspunkt i de tre værtskommuner, dels
som en gestus til værtskommunerne, dels så deltagerne mange år efter kan huske,
hvor de var på lejr i 2022. Frivilliglejren navngives Hedeland, som er samlende for de
tre værtskommuner.
De tre underlejre for spejderne er hver inddelt i nedenstående tre kvarterer, og
underlejr Hedeland for de lejrfrivillige er inddelt i to kvarterer.
Underlejr Høje-Taastrup har tre kvarterer:
Byen: De ældste købstæder i Danmark – når der ses bort fra domkirkebyerne
Virksomheden: Kommuner med meget store virksomheder
Kroppedal: Kommuner med jernalder- og oldtidsfund, kulturhistorisk- eller
scienceprofil
Underlejr Greve har tre kvarterer:
Fortet: Kommuner, der har forter eller batterier (minus de to, der har
domkirker)
Stranden: Kommuner, der er udprægede strandkommuner
Havnen: Kommuner, der har havnevirksomhed/marinaer
Underlejr Roskilde har tre kvarterer:
Domkirken: Domkirkekommuner inkl. Grønland og Færøerne, der hver har sin
egen domkirke i rigsfællesskabet
Vikingeskibet: Kommuner, der har vikingecentre (minus de to, der har
domkirker)
Musikken: Kommuner, der har musikprofil
Underlejr Hedeland har to kvarterer:
Mammutten
Grusgraven
Den endelige fordeling af kommunerne vil blive præsenteret senere, og der kan være
behov for at flytte lidt rundt i forhold til ovenstående temaer, ligesom der er flere
kommuner, som vil være oplagte til flere kvarterer.
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INternationale deltagere

Temaet “Fælles om fremtiden” handler ikke kun om Danmarks fremtid, men om
verdens fremtid. Derfor er det internationale en central del af Spejdernes Lejr 2022. Vi
samler spejdere fra hele verden i Hedeland Naturpark og fokuserer på at spejdere på
tværs af landegrænser tager ansvar for en bedre verden.
Invitationer til lande verden over er allerede sendt afsted. Har I en venskabsgruppe
eller flere, er det nu, I skal invitere dem til Spejdernes Lejr 2022. Hvis I ikke allerede har
en venskabsgruppe, men er interesserede i at få en international oplevelse i 2022, kan
I blive venskabs-/buddygruppe til en udenlandsk gruppe på Spejdernes Lejr.
I er også velkomne til at invitere udenlandske spejdere, som I måtte have mødt på fx
Jamboree, Moot eller andre internationale spejderbegivenheder. Hvis de ikke har en
hel gruppe/patrulje, de kan deltage med, kan de deltage sammen med jeres lokale
gruppe eller som internationale lejrfrivillige.

Tilmelding for grupper og frivillige

Vi arbejder lige nu på højtryk på tilmeldingssystemet til de lejrfrivillige, så vi får
bundet de sidste ender sammen med de rigtige knob. Vi samarbejder med samme
leverandør, som leverede systemet til SL2017. Systemet får en grafisk overhaling og
bliver tilpasset SL2022, og vi glæder os til snart at kunne præsentere det for jer.
Til at starte med vil der blive mulighed for at oprette sin profil, indtaste stamdata og
anmode om børneattest. Hvis du allerede har anmodet om en børneattest i
forbindelse med lejren, så vil den automatisk blive ført med over i systemet. Den
endelige tilmelding som lejrfrivillig vil blive muligt omkring årsskiftet, hvor man skal
registrere informationer, som ankomst, afrejse, bespisning, overnatning mm.
Sideløbende hermed arbejder vi med forhåndstilmeldingen for grupperne, som vi
ifølge tidsplanen, glæder os til at præsentere for jer i efteråret 2021. Der vil i første
omgang være tale om en estimering af det antal personer, som grupperne regner
med, der deltager. Den endelige tilmelding planlægger vi at kunne præsentere jer for i
starten af 2022.
Frister for tilmelding, betaling, afmelding osv., vil blive meldt ud på et senere
tidspunkt sammen med vejledninger til tilmeldingssystemet.
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Jobopslag: Kommuneansvarlig
Underlejrene søger personer, der kan varetage jobbet som KOMMUNEANSVARLIG
på Spejdernes Lejr 2022
Som kommuneansvarlig vil du være det koordinerende bindeled før og under lejren
mellem underlejrens kvarterschef og alle spejdergrupperne i din kommune.
Opgaverne før lejren vil bl.a. være:
at hjælpe kvarterschefen med at indkalde, arrangere og afholde fælles
infomøder for alle spejdergrupper i din kommune. Det forventes, at møderne
vil blive afholdt som fysiske møder i 2. halvår 2021.
at hjælpe med at finde personer til at varetage kommunens koordinerende
funktioner som presseansvarlig, borgmesteransvarlig, kommunejobansvarlig
m.fl.
at fordele det tildelte lejrområde i underlejren mellem kommunens grupper.
Opgaverne under lejren vil primært være:
at deltage i det daglige infomøde i underlejren (ca. 1 time) sammen med
kvarterscheferne/underlejrledelsen. Formålet med møderne er at sikre, at
grupperne får den nødvendige information om de dagsaktuelle forhold i
lejren. Det er din opgave at videregive de nødvendige informationer fra
underlejrledelsen til de enkelte grupper og omvendt.
Jobbet som kommuneansvarlig kan således sagtens kombineres med en lederfunktion i egen gruppe under lejren. Hvis du er interesseret – og/eller ønsker at høre
yderligere, så kontakt kvarterschefer@sl2022.dk.

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.
Lejrens jobbank samler alle mulighederne, så du kan finde et frivilligjob, som
passer til dig. Jobbanken finder du på Spejderneslejr.dk meget snart.
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mød lejrledelsen
Aktiviteter og events

Kommunikation

Emma Klostergaard Christensen:

Celine Lilienhoff Jagd:

emma.christensen@sl2022.dk

celine.jagd@sl2022.dk

Kirstine Mose Schade:

Jesper Oehlenschläger:

kirstine.schade@sl2022.dk

jesper.oehlenschlager@sl2022.dk

Deltagere

Lejrplads og infrastruktur

Brian Friis:

John Søgaard-Hansen:

brian.friis@sl2022.dk

john.soegaard@sl2022.dk

Stine Basballe:

Finn Dybbøl:

stine.basballe@sl2022.dk

finn.dybboel@sl2022.dk

Frivillighed

Økonomi

Marie Kaas-Larsen:

Hanne Friis Kaas:

marie.kaas-larsen@sl2022.dk

hanne.kaas@sl2022.dk

Jesper Dahl:

Birgitte Drewes:

jesper.dahl@sl2022.dk

birgitte.drewes@sl2022.dk

Lejrcheferne
Morten Lykkeberg:
morten.lykkeberg@sl2022.dk
Charlotte Flaskager:
charlotte.flaskager@sl2022.dk
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Vil du vide mere?
spejderneslejr.dk
info@sl2022.dk
@spejderneslejr

