
Sommerlejr 2022 for Stjernegruppen er Spejdernes Lejr
Mini, junior, trop og klan deltager sammen med ledere.

Familiespejd og mikro har deres egen sommerlejr.

Alle i Stjernegruppen er på den samme lejrplads
men med forskellig lejrlængde:

Mini> 3 døgn 27-30. juli 2022
Junior> 5 døgn 26-31. juli 2022
Trop> 8 døgn 23-31. juli 2022
Klan> 8 døgn 23-31. juli 2022

Spejdernes Lejr 2022 ligger i Hedeland ved Roskilde

Tilmeldingsfrist senest 24. april 2022.
Betaling i to rater senest den 3. april og 24. april 2022





I juli 2022 skal Stjernegruppen igen deltage i Spejdernes Lejr, som i år afholdes på
Hedeland ved Roskilde. Det er tredje gang, at alle de danske spejderkorps går
sammen om at afholde Spejdernes Lejr i Danmark. Man regner med at op til 40.000
danske og udenlandske spejderne vil deltage i lejren.

Information om lejren kan findes på www.spejderneslejr.dk

Stjernegruppen deltager med mini, junior, trops og klanspejdere og vi regner med at
skulle være mellem 150-200 Stjernespejdere i vores lejr. At deltage i Spejdernes Lejr
er en kæmpe oplevelse som spejder, og vi skal møde andre spejdere fra både ind- og
udland. Vi skal også være værter for en udenlandsk gruppe, som skal bo sammen
med os.

Spejdernes Lejr fungerer som en kæmpe by, hvor man kan overnatte, spise, handle
ind og deltage i rigtig mange forskellige aktiviteter sammen med andre spejdere.
Lejren er opbygget af forskellige områder, og Stjernegruppen kommer til at bo i den
underlejr, der hedder Roskilde (UL1). Her skal vi bo med de andre spejdergrupper fra
Skt. Knuds divisionen, som dækker Odense.

På Spejdernes Lejr skal vi deltage i forskellige aktiviteter på hele lejren. Samtidig skal
vi selv afvikle verdens største træklatrings event, Tree Top World. Stjernegruppen har
af flere omgange afviklet træklatring for mange tusinde børn og unge, og på
Spejdernes Lejr 2022 gør vi det igen. Tree Top World bliver baseret midt i Folkeparken
i Roskilde, hvor nysgerrige kan følge med i hvad der sker, og få et indblik i en
spændende spejderaktivitet. Vi glæder os til at give en masse børn og unge sus i
maven, når de klatrer højt op i byens træer.

http://www.spejderneslejr.dk


De enkelte grene deltager i forskellige perioder, men alle grene bor på den samme
lejrplads. Jo ældre man er, jo flere overnatninger har man. Jo flere overnatninger man
har, jo større bliver prisen også:

Mini oplever lejren i 3 døgn den 27-30. juli 2022. Det koster 1000 kroner.
Junior oplever lejren i 5 døgn den 26-31. juli 2022. Det koster 1900 kroner.
Trop og Klan oplever lejren i 8 døgn den 23-31. juli 2022. Det koster 2000 kroner.
Alle priser er inklusive transport og kun eksklusive lommepenge. Ledere betaler 50
kroner i døgnet.

De ældste tropsspejdere, klan og ledere kan også deltage i Forlejren den 20-22. juli
2022, hvor lejren og Tree Top World bliver bygget op. Deltagelse i forlejr er frivilligt, og
er for dem der bare ikke kan få nok spejderliv, og som vil have en fed oplevelse med at
bygge lejren op. Deltagelse disse dage er gratis og afsluttes med en lækker middag.

Forældre der har lyst til at prøve en spejderlejr kan blive lejrhjælpere og hjælpe med
at afvikle Stjernegruppens lejr sammen med de frivillige ledere. Opgaverne kan bl.a.
være deltagelse i afvikling af Tree Top World, madlavning og anden praktik i lejren og
hjælp til grenene, når de skal deltage i aktiviteter. Tager man med som lejrhjælper i
Stjernegruppen, skal man være opmærksom på at ens spejderbarn er på spejderlejr
sammen med sine spejderkammerater og spejderledere. Spejderbarnet er ikke på lejr
med sine forældre. Det er derfor barnets spejderledere, der sætter rammerne. Har du
lyst til at være lejrhjælper, så snak med GL Christine.wille@stjernespejder.dk.
Forældre kan også deltage på selve Spejdernes Lejr som lejrfrivillige, se nærmere på
spejderneslejr.dk/da/lejrfrivillig

Tilmelding og betaling til Spejdernes Lejr foregår via Nemtilmeld:

stjernegruppen.nemtilmeld.dk/250/

Betaling kan ske i to rater med sidste frist for betaling af første rate den 3. april 2022
og med sidste frist for betaling af anden rate den 24. april 2022. Du kan tilmelde dig
efter 24. april 2022, men så kan vi ikke garantere at der er plads. Melder du afbud
inden 24. april 2022 får du hele prisen refunderet. Melder du afbud inden 24. maj 2022
får du refunderet det halve af prisen. Ledere får særskilt besked om betaling

Spørgsmål vedrørende lejren og deltagelse kan rettes til gruppeleder Christine Wille,
på christine.wille@stjernespejder.dk eller på tlf: 29615761. Der kommer mere
information for hver gren i løbet af maj måned.
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