
Kontakt til lederne på lejren 
Hvis der skulle opstå en nødsituation, hvor det er nødvendigt at få fat på en af 
lederne, så har vi mobiltelefoner med, som minimum bliver aflyttet 1 gang 
om dagen. 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

Spejdernes Lejr 2022 Merchandise 
Spejder Sport vil have butik på Spejdernes Lejr. På www.spejdersport.dk kan 
du se udvalget af Spejdernes Lejr 2022 udstyr. Dette kan med fordel købes  
inden lejren. Lejrmærket udleveres inden lejren så det kan sys på uniformen 
inden lejren.  

 

Byttetørklæde 
Det er muligt at købe et ekstra eksemplar af gruppens tørklæde til at bytte 
med andre spejdere på lejren. Tørklædet koster 40 kr. og kan bestilles inden 
lejren ved at kontakte en leder.  

Gren Navn Telefon 

Mini Jesper Sauer 2121 5150 

Junior Chris 9111 8291 

Trop Daniel Brøndby 4223 1871 

Klan Søren Østerby 4280 4241 

Gruppeleder Michael Jansson 3079 3220 

Spejdernes Lejr 2022 
Informationsseddel 

http://www.spejdersport.dk


Kære Spejdere og Forældre  
Her er de sidste informationer inden Spejdernes Lejr 2022. Hvis du har nogle 
spørgsmål til lejren er du velkommen til at kontakte din grenleder. Kontaktin-
formationer på deltagende ledere findes nederst i brevet.   

 

Oplysningsseddel 
For at vi har opdaterede oplysninger om barnet, dets helbred, jeres adresse 
under lejren, bedes I venligst udfylde vedlagte oplysningsseddel og medbrin-
ge den på afrejsedagen. Det er IKKE nødvendigt at medbringe kopi af sygesik-
ringsbevis, så længe vi har CPR-nr. 
 

 

Pakkeliste 
Vedlagt finder I en pakkeliste med forslag til hvad der skal pakkes. Sørg for at 
barnet er med til at pakke sin bagage, så de selv ved hvad de har med. Da vi 
skal gå et stykke med bagagen, skal barnet selv kunne bære sin egen taske. 
Pak derfor helst i rygsæk og uden løse genstande. ALT bedes mærket med 
navn, både tøj og grej.   

 

Transport 
Transporten til Spejdernes Lejr foregår i bus sammen med de øvrige spejdere 
i Rødovre kommune. For junior, trop & senior -  sørg for at have spist frokost 
hjemmefra. Opsamlingsstedet er Korsdalsvej 111( P-pladsen ved Terminalen/
Applus)  
 
Afrejse:  
Junior, Trop og klan mødes lørdag d. 23. juli kl. 12.45 
Minierne mødes mandag d. 25. juli kl. 08.30 
 

Hjemkomst: 
Vi er alle hjemme igen på samme sted ca. kl. 14.00 søndag d. 31. juli.   
 
 
 
 

Post til lejren - Spejderpost 
Hvis du vil sende almindelig post til lejren skal du benytte følgende adresse: 

Spejderens navn 
Hawerthi - 1. Rødovre 
Rødovre Kommune 
Underlejr Greve 
Spejdernes Lejr 2022 
2644 Hedehusene 

 

Du kan også benytte Spejdernes Lejrs post-shop www.spejderpost.dk. Her 
kan du skrive brev til spejderen, hvorefter lejrens postcentral sørger for 
at printe det på et postkort og bringe det ud til spejderen. Der vil være mulig-
hed for at købe slik, både sundt og det mindre sunde, som postcentralen læg-
ger i en kuvert sammen med postkortet.  

 

Lommepenge ”Skejser” 
Spejdernes Lejr er en lejr uden kontanter. I stedet for kontanter får alle et 
armbånd med en chip i. På hjemmesiden www.skejser.dk kan du som foræl-
der nemt sætte penge ind på armbåndet. Alle armbånd har fra start et dags-
maksimum på 50 kr, dette kan dog ændres på hjemmesiden. Armbåndet kan 
benyttes alle steder på Spejdernes Lejr. Efter lejren kan resterende penge 
tilbagebetales til en bankkonto. Selve det fysiske armbånd udleveres først på 
afrejsedagen, men I får nummeret på det inden. 
Der kan evt. sættes kr. 100 ind på Skejser til f.eks. køb af T-shirt på selve lej-
ren.  
 
Vi har besluttet følgende lommepenge beløb: 
Minier: Kr. 250   
Junior: Kr. 400 
Trop: Ingen grænse 
Klan: ingen grænse 

 

Mobiltelefoner og lign.  
Det er IKKE tilladt at medbringe elektronisk udstyr som mobiltelefoner, elek-
tronisk legetøj, div. Afspillere mm.  

http://www.spejderpost.dk
http://www.skejser.dk

