Spejdernes Lejr 2022
Tjørringspejderne tager til Hedeland ved Roskilde den 23. Juli 2022. Der vil vi bygge vores lejrplads op, som så
mange gange før på vores sommerlejr. Vi bygger indgangsportal, bord og sidepladser af rafter, laver en bålplads og
sætter vores telte op som vi plejer. Vi sover i vores soveposer i telte, og laver vores mad over bål. Alt er, som vi har
gjort så mange gange før. Men 2022 er alligevel lidt særlig. For når vi kikker ud af vores lejrplads kan vi se at vi er
havnet midt i en kæmpe spejderby, med tusindvis af spejdere fra hele Danmark og ude fra verden omkring os. Når vi
tæller efter kan vi se at, der er næsten 40.000 spejdere der har fået samme ide som os ☺
Alle de andre spejdergrupper har også deres lille lejrplads, de sover også i telt og laver deres mad over bål.
Hele ugen vil være spækket med forskellige fede spejderaktiviteter vi kan deltage i. Der er aktiviteter der passer til
alle aldersgrupper. Dog kun to gange hvor vi bliver samlet alle på en gang, nemlig til åbning og afslutningen af lejren.
Det bliver da mega fedt.
Meen vi skal jo også have lavet mad, så der skal også hentes brænde og vand, ligesom maden skal hentes et eller
andet sted i madudleveringen der ude på lejren. Så skal der varmes vand og vaskes op. Dagliglivet i lejren skal vi
selvfølgelig selv stå for, så her hjælper alle hinanden, store og små. Ja lige som vi altid gør når vi er på lejr. Der
bliver helt sikkert også lidt fritid, så spejderne kan komme rundt og se på lejren og måske få brugt lidt af de
lommepenge de har fået med.
Kunne du som forældre tænke dig at være med til denne kæmpe oplevelse er der mulighed for at et antal forældre
kan deltage som hjælpere på lejreren. Er du interesseret i dette kan du kontakte en af vores ledere

Se mere på https://spejderneslejr.dk/ (Bemærk tilmelding foregår på WWW.tjørringspejderne)
Tjørringspejderne tilbyder alle aldersgrupper deltagelse i Spejdernes Lejr.
Dog kun på halv tid for mini og mikrospejdere., begrænset antal pladser for Mikro og Mini da vi skal være
sikre på,
at vi har tilstrækkelig lederkapacitet til de små spejdere)
Deltagerbetaling
•
•

Spejdere på fuld tid - 23/7 - 31/7:
Ledere / hjælpere på fuld tid- 23/7 - 31/7:

Deltagerbetaling 1400 kr.
Deltagerbetaling 500 kr.

•
•

Spejdere på halv tid - 23/7 - 27/7:
Ledere / hjælpere på halv tid - 23/7 - 27/7:

Deltagerbetaling 700 kr.
Deltagerbetaling 300 kr.

Man kan vælge betalig enten i to rater eller betale begge rater på en gang
For alle deltagere er der tale om all-inklusive!
Betalingen dækker bustransport til og fra Roskilde, fuld forplejning hele lejren, fælles udstyr og materialer Store
fælles arrangementer, samt en masse spændende sjove og udfordrende aktiviteter hele ugen igennem.

Tilmelding:
Tilmelding skal ske via www.tjorringspejderne.dk
da der her kan tilmeldes til en speciel

Sidste frist for tilmelding: 15.

April 2022 - Herefter er tilmeldingen bindende

Med de bedste spejderhilsner
Tjørringspejderne

favorabel pris for Tjørringspejderne.

