
Kære spejdere og forældre,

I dette brev finder I en hel masse vigtige informationer om vores 
deltagelse på Spejdernes Lejr. Vi håber, at I vil læse brevet sammen 
med jeres barn, så I alle er med på, hvad der skal ske den 23.-31. juli 

2022, når vi deltager på nordens største spejderlejr.

Vi glæder os til at skulle afsted med jer!
Sommerhilsner

Spejderlederne :-)

Transport
Tropsspejderne skal selv transportere sig til Hedeland. I får særskilt besked fra Odin med 
præcise informationer, men I skal regne med at mødes et sted på Frederiksberg om 
morgenen/formiddagen lørdag den 23. juli.

Juniorne (fuld lejr) skal mødes ved Grøndal Multicenter lørdag den 23. juli. Herfra skal vi med 
bussen til Hedeland, hvor Spejdernes Lejr afholdes. Busturen tager ca. 30 minutter og vi skal gå 
ca. 1,5 km fra holdepladsen til vores lejrplads.

Minierne (og juniorerne på halv lejr) skal møde ved Grøndal Multicenter onsdag d. 27. juli. 
Herfra skal vi med bussen til Hedeland, hvor Spejdernes Lejr afholdes. Busturen tager ca. 30 
minutter og vi skal gå ca. 1,5 km fra holdepladsen til vores lejrplads.

Vi kan ikke garantere en bestemt placering i bussen (f.eks. Foran), da skal følges med mange
andre grupper. Det er derfor vigtigt, at I tager højde for køresyge hjemmefra f.eks. med 
køresygearmbånd eller piller. Hvis spejderen har fået køresygepiller, vil vi gerne vide det. 

Vi kommer hjem igen søndag den 31. juli. Alle spejdere skal blive og synge af inden de siger 
farvel og tager hjem.

VI HAR DESVÆRRE IKKE FÅET DE PRÆCISE TIDSPUNKTER FOR BUSSEN ENDNU, MEN MELDER UD SÅ 
SNART VI KENDER DEM!

Lejrplads
Vi skal bo i enten klynge 302, 305 eller 306. I kan se et kort over lejrpladsen på 
spejderneslejr.dk/kort. 

Lejrsang
SL2022 har selvfølgelig en lejrsang, som I kan øve jer på via dette link: 
https://www.youtube.com/watch?v=fV9AOkz0eP0

https://www.youtube.com/watch%3Fv=fV9AOkz0eP0


Mobiltelefoner
Mini- og juniorspejdere må ikke medbringe deres mobiltelefoner.

Tropsspejdere må gerne medbringe mobiltelefoner på eget ansvar. De må medbringes som et 
praktisk redskab til at have kontakt til deres ledere, venner og spejderkammerater. De må ikke 
bruges på vores fællesarealer og heller ikke til film, musik osv. Medbring gerne en powerbank.

Besøg
Det er muligt at besøge os på Spejdernes Lejr. I ledergruppen har vi valgt, at man kan besøge 
os mandag, tirsdag eller torsdag. Vi ønsker kun at hver spejder får max. 1-2 besøg og primært 
fra forældre. Når I kommer på besøg, skal I være i vores lejr på det aftalte tidspunkt. Her 
overtager I ansvaret for jeres barn indtil I igen afleverer spejderen til lederne på det aftalte 
tidspunkt. Spejderen er altså ikke med i vores andres aktiviteter, mens der er besøg. I næste 
infomail melder vi tidspunkterne for besøg ud.

Vi vil gerne bede om, at I afstemmer med spejderen, at de rent faktisk ønsker besøg.

Post
Det er muligt at sende post til jeres børn på Spejdernes Lejr og det er noget så hyggeligt at 
modtage brev hjemmefra. Vi ønsker ikke post, der indeholder slik/snacks eller legetøj (Anders 
And-blade og lignende er dog OK). 

Skriv følgende på kuverten:

Spejderens navn
Yggdrasil Gruppe
Frederiksberg Kommune
Underlejr Greve
Spejdernes lejr 2022
2644 Hedehusene

Spejdernes Lejr har også en post-webshop, spejderpost.dk, hvorfra man kan sende 
post/pakker. Denne kan man bruges, hvis man f.eks. Ønsker at sende en kagefigur eller 
lignende til hele gruppen. Vi ønsker heller ikke, at I sender slik, snacks eller legetøj gennem 
denne side til den enkelte spejder. Husk, at det tager nogle dage, før breve og postkort når 
frem, så send i starten af lejren.

Byttetørklæde
På store spejderlejre møder vi mange spejdere fra andre grupper og lande. Der er tradition for, 
at man kan bytte tørklæder, hvis man får en ven fra en anden gruppe. Det kræver dog, at 
man har et ekstra tørklæde med, da Yggdrasils spejdere altid skal være iklædt et 
Yggdrasiltørklæde. Hvis I ønsker at købe et byttetørklæde, kan det fås i Spejder Sport og 
hedder Frederiksbergtern.

Kontakt og telefontid
Under lejren kan forældre få fat i nedenstående ledere, hvis det bliver nødvendigt. 

Jord: 60 14 52 34

Hugin og Rønn: 30 61 51 44 og 27 28 67 66

Odin: 27 89 01 65

Der vil være telefontid hver dag fra ca. Klokken 16-17. Her kan mini- og juniorspejdere låne en 
telefon og ringe hjem til forældrene, hvis de har lyst. Forældre kan ikke ringe og bede om at 
tale med deres børn – initiativet skal være spejderens. 



Hjælp til hjemtransport af grej
Vi har brug for hjælp til at transportere vores grej hjem fra Hedeland igen. Det sker søndag d. 
31. juli omkring klokken 16, hvor vi kan få lov til at køre i biler ind på pladsen. Vi har derfor brug 
for hjælp fra nogle af jer, der har bil (og måske endda trailer), som kan køre grejet tilbage til 
hytten. I kan naturligvis få kørselsgodtgørelse. Vi ved endnu ikke præcis, hvor mange biler, vi 
har brug for, men nok et par stykker. Skriv til os på gl.yggdrasil@gmail.com, så vender vi tilbage 
med mere info.

Navn
Vi skal afsted på en lejr med ca. 35.000 deltagere, der har meget af det samme grej. Husk 
derfor navn på ALT. Bestik, underbukser, sovepose, tasker, regnslag, tandbørste, solcreme, 
sokker. A-L-T!

Medicin
Hvis du/dit barn skal have medicin med på lejren, skal én af grenens ledere have besked om 
hvad og hvordan, når vi mødes ved bussen. Herfra tager vi sammen stilling til, om spejderen 
selv kan opbevare og tage sin medicin, eller lederne skal opbevare og hjælpe. Hvis du/dit 
barn skal have køresygepiller med til hjemvejen, skal lederne have dem til opbevaring.

Skejser og lommepenge
OBS! Alle spejdere SKAL have et MØRKEBLÅT armbånd. Har du/dit barn ved en fejl fået 
udleveret et lyseblåt armbånd skal I hurtigst muligt kontakte Røskva på 28 19 16 32. 

På lejren er bruges systemet skejser til betaling for alle deltagere. Du/dit barn får derfor 
udleveret et armbånd med en chip, som bruges til betaling. I ledergruppen har vi besluttet at 
der gælder nedenstånde regler for lommepenge.

Minier: må maksimalt have indbetalt 150 kroner på armbåndet til hele turen.

Juniorer på halv lejr: må maksimalt have indbetalt 175 kroner på armbåndet til hele turen.

Juniorer på fuld lejr: må maksimalt have indbetalt 350 kroner på armbåndet til hele turen.

Troppen: må medbringe egne lommepenge. Husk at armbåndet kan blive væk.

For alle spejdere gælder, at der ikke må bruges mere end 30 kroner på slik/snacks pr. Dag. Ud 
over slik/snacks kan pengene også bruges på f.eks. merch. Dette kan dog også købes i Spejder 
Sport inden lejren: https://www.spejdersport.dk/spejdernes-lejr. I denne mail finder I også en 
vejledning til indbetaling af penge på armbåndet.

http://gmail.com
https://www.spejdersport.dk/spejdernes-lejr

