
D  E  T     D  A  N  S  K  E     S  P  E  J  D  E  R  K  O  R  P  S      1. Avedøre 
 

 

    

Sammen med 35.000 spejdere fra DDS, 

KFUM-spejderne, De grønne pigespejdere 

og nogle spejdere fra udlandet skal vi på 

sommerlejr på Hedeland (mellem 

Roskilde, Taastrup  og Greve) 

Spejdernes Lejr afholdes hvert 5. år 

MINI, JUNIOR OG TROP deltager i hele lejren 23.-31. juli 

MIKRO deltager 4 dage 27.-31. juli – så har resten af gruppen sørget for at teltene er slået 

op og lejrpladsen er opbygget. 

Hele 1. Avedøre bor sammen på en lejrplads, rundt om os bor de andre spejdere fra 

Hvidovre Kommune. 

Det bliver 10 (4) dage sprængfyldt med oplevelser i et spændende program. Vi kommer til at 

få en masse gode oplevelser, hvor både spejdere og ledere fra 1. Avedøre sammen deltager 

på alders-relevante aktiviteter. 

Uanset om du er mikro eller mini/junior/trop tager vi af sted sammen i bus fra Hvidovre til 

Hedeland og kommer også hjem med bus. Hvornår vi skal afsted og kommer hjem ved vi 

ikke endnu. 

Lige så snart vi har mere information om Spejdernes lejr vil vi dele det med dig på vores 

hjemmeside. 

Vi håber, at rigtig mange vil deltage sammen med os. 

Vi glæder os helt vildt til Spejdernes Lejr 2022 

Lederne 1. Avedøre 

 

 

SOMMERLEJR - EN UFORGLEMMELIG OPLEVELSE 

Du kan se mere her om Spejdernes Lejr 2022 https://spejderneslejr.dk/da/spejder 

Tilmelding 

Du skal NU endelig tilmelde dig.  

For ikke at en masse arrangementer ligger 

oven i hinanden på hjemmesiden, har vi 

oprettet et arrangement for mikroer 21. juli 

og for mini/junior/trop 22. juli. 

Bemærk – Du skal vælge om du er 

forhåndstilmeldt eller ej for at du betaler 

den rette pris 

Pris 

For at deltage koster det 1.750 kr 

for mini/junior/trop 

For mikro koster det 1.295 kr. 

Vi har forsøgt at tage højde for den 

forventede lejrpladsleje, som 

refunderes af Hvidovre Kommune. 

ENDELIG TILMELDING – SENEST 17. april 

https://spejderneslejr.dk/da/spejder

