
Kære spejdere og forældre

Til sommer skal Yggdrasil Gruppe på ..

Vi vil meget gerne have, at man svarer på tilmeldingen, uanset om man deltager eller ej, 
for at være sikker på at informationen er nået ud til alle. 

I kan tilmelde jer via hjemmesidens kalender eller på medlemsservice.
www.yggdrasilgruppe.dk/begivenhed/spejdernes-lejr-2022-sl2022

Tilmeldingen lukker d. 17. marts!  

Om lejren:
Spejdernes Lejr Danmarks største spejderlejr! I år er det tredje gang, at der afholdes Spejdernes 

Lejr, og alle femspejderkorps i Danmark deltager. Lejren afholdes i Hedeland Naturpark, som er et 
grønt område placeret mellem Roskilde, Høje Taastrup og Greve Kommuner. 

I kan læse mere om Spejdernes Lejr på deres hjemmeside: www.spejderneslejr.dk 

Hvornår:
Tropspejdere har mulighed for at deltage på hele lejren fra d. 23.-31. juli

Juniorspejdere har mulighed for at deltage på hele lejren fra d. 23.-31. juli ELLER fra d.  27.-31. juli.  
Minispejdere har mulighed for at deltage på halvdelen af lejren fra d. 27.-31. juli

Vi har valgt at give mulighed for at juniorspejdere enten deltager på hel lejr eller på halv lejr, da vi 
hellere ser at man som junior deltager i halvdelen af lejren, end slet ikke kommer afsetd. 

Det er ikke muligt at komme/gå på andre datoer, end dem vi har skrevet. 

Pris: 
1200 Kr. for hel lejr og 750 Kr. for halv lejr. Begge inkl. transport.  
Vi forventer at deltagerprisen betales over to rater d. 1/4 og 1/6.

Yderligere information:
Vi vil invitere tilmeldte spejdere og forældre til et infomøde engang i marts, når vi har fået de sidste 
informationer fra lejr-teamet. Her vil vi fortælle om programmet for lejren, rejsen dertil, aktiviteter-

ne og her vil der også være mulighed for at stille spørgsmål.

Forældrehjælp
Hvis I som forældre gerne vil deltage på lejren som madhold eller kan hjælpe med transport af grej, 

må I meget gerne sende en mail til: gruppen.yggdrasil@gmail.com 

Spejderhilsner fra 
Røskva og Bestla


