
Forældremøde

Højfyns Spejderne ”Rolands Gruppe”

Tirsdag 12-10-2021



Dagsorden

• Velkommen

• Spejdernes lejr 2022

• Hvor skal vi bo

• Transport til lejren

• Tilmelding

• Hvad koster det

• Løbende information omkring lejren

• Kan vi reducerer prisen ?

• Stemning fra Spejdernes lejr 2017 i Sønderborg

• Overlevelsestur for troppen

• Juleturen 2021

• Spørgsmål

• Samtykkeerklæringer

• Tak for i aften



Spejdernes Lejr

• Hvem:  Danmarks 5 spejderkorps : Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i 
Danmark, De Grønne Pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk 
Spejderkorps Sydslesvig

• Hvad: Danmarkshistoriens største spejderlejr, der forventes 40.000 deltagere 

• Hvor: Hedeland Naturpark (Ved Roskilde) Link til deres hjemmeside

• Hvornår: 23.juli til den 31. juli 2021, 

• Hel lejr 8 overnatninger = 9 døgn (Fra lørdag 23. juli til Søndag 31. Juli)

• Kort lejr: Mikro Mini = 3 overnatninger = 4 døgn  (Fra Tirsdag 26. Juli til Fredag 29. Juli)

http://hedeland.dk/


Lejrens 

logo



Lejerens underlejre

Besøgsdag

Vi skal bo med spejderne i Assens Kommune, vi kender ikke underlejren endnu.





Foreløbige ugeprogram
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Typisk 

dagsprogram

• Pr. 1. august 2021

Forbehold for ændringer



Transport til og fra lejren

• Der bliver arrangeret fælles transport, sammen med andre spejdere fra 

området. Og er inkluderet i prisen



Tilmelding

• Forhåndstilmelding : Starter 1. November 2021, (via vores hjemmeside)

• Endelige tilmelding: Slutter 1. Maj 2022 (Denne tilmelding er bindende), 

betales via vores hjemmeside (Dato kan ændres)

• Lommepenge: Ikke inkluderet

• Samtykkeerklæring ! 



Betaling for 

deltagelse

• Gruppen afholder 

derudover udgifter til:

• Brænde

Rafter

• Leder betaling



Betaling for deltagelse

• Trop og Junior: 2.250 kr. (Hel lejr), 9 døgn 8 overnatninger, Gruppen betaler  

500,00 Spejderen betaler  1750,00 kr.

• Mini og Mikro:  1.520. 4 døgn 3 overnatninger, Gruppen betaler 300,00 kr. 

Spejderen betaler 1.250,00 kr.

• Dette inkluderer: En oplevelse for livet, transport, mad og drikke, lejr og 

lejrmærke



Kan vi reducerer prisen:

• Gruppen betaler også et tilskud til turen, 500,00 kr.

til trop og Junior, 300,00 kr. til Mikro og Mini.

• Andre ideer ?



Spejdernes lejr på 

hjemmesiden

• Vi holder jer løbende orienteret

på vores hjemmeside

• Når der sker væsentlige tilføjelser,

vil i modtage en mail og besked via

Facebook

• Link#

https://hojfynsspejderne.dk/information-om-spejdernes-lejr-2022


































Juleturen 2021

• Dato: 

Fredag 10. december  - 12 december 

Troppen (Julefrokost, fredag aften)

Lørdag 11. december – 12. december, 

Junior, Mini, Mikro

• Sted: Skovdam hytten

• Tilmelding og betaling via hjemmesiden



Spørgsmål 

?



Samtykkeerklæringer

• Der vil i forbindelse med Spejdernes lejr også være brug for en 

samtykkeerklæring

• Hvis vi kan bruger vi dem vi har i gruppen

• Vi mangler nogle enkelte samtykkeerklæringer

• Dem som er tilmeldt i aften: Alma, Lærke, Liam. Der ud over mangler vi for 8 andre 

spejdere, som jeg vil forsøge at indhente i den kommende tid.



Forældremøde 12. oktober 2021

• Spejdernes lejr 2022

• Hvem:  Danmarks 5 spejderkorps : Det Danske Spejderkorps, 
KFUM-Spejderne i Danmark, De Grønne Pigespejdere, Danske 
Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig

• Hvad: Danmarkshistoriens største spejderlejr, der forventes 40.000 
deltagere 

• Hvor: Hedeland Naturpark (Ved Roskilde) Link til deres hjemmeside

• Hvornår: 23.juli til den 31. juli 2021, 

• Hel lejr 8 overnatninger = 9 døgn

• Kort lejr: Mikro Mini = 3 overnatninger = 4 døgn 

• Følg med på vores hjemmeside under punktet spejdernes lejr

• Tilmelding til Spejdernes lejr 2022

• Forhåndstilmelding : Starter omkring 1. November 2021, (via vores 
hjemmeside), vigtigt at tilmelde sig også hvis man er i tivel

• Endelige tilmelding: Slutter 1. Maj 2022 (Denne tilmelding er 
bindende), betales via vores hjemmeside (Dato kan ændres)

• Lommepenge: Ikke inkluderet

• Juletur 2021

• Dato: 
Fredag 10. december  - 12 december Troppen (Julefrokost, fredag aften)
Lørdag 11. december – 12. december, Junior, Mini, Mikro

• Sted: Skovdam hytten

• Tilmelding og betaling via hjemmesiden

Med forbehold for ændringer

http://hedeland.dk/

