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Informationer til dig (tag dem med i uniformslommen) 

Pakkeliste 
t-shirts 

trøje/fleece 
shorts 
lange bukser 
underbukser (et par til hver dag) 

strømper (et par til hver dag) 

nattøj 
badetøj 
bøllehat/cap 

regnjakke og –bukser 

sko og/eller sandaler 
gummistøvler/vandtætte støvler 
håndklæde 

toiletsager (tandbørste, tandpasta, sæbe, 

shampoo) 

solcreme og evt. myggespray 

spisegrej (bestik, krus, dyb og flad tallerken) 
viskestykke 
lommelygte 
dolk/lommekniv 

evt. mobiltelefon og power bank 

nål og tråd 
2 vandflasker med låg 
sovepose 

liggeunderlag 

sygesikringsbevis/sundhedskort 
skejserarmbånd 
Madpakke til ankomstdag 

 

 

HUSK: du skal selv pakke dine sager! – for så ved du, hvad du har med og hvordan det ser ud! 
 

Mærk alle dine ejendele med navn! – og gerne også ’Bredballe’, så er der større sandsynlighed for at du 
får dine ting igen, hvis du mister dem på lejren. 
 

Tag et billede med din telefon inden afrejse af nummeret på dit skejserarmbånd og dit sundhedskort. 

 

Pak dine sager i en ryksæk – vi ved ikke hvor langt, vi kommer til at gå med vores oppakning på lejren! 

Rygsækken er også god at have, når du skal på patruljetur uden for lejren. 

 
Vi mødes i uniform (inkl. tørklæde!). I uniformen har du: kuglepen/blyant, lille blok – og hvis du har: 

sangbog og kompas. 

Skejser Armbånd  
Spejdernes Lejr sender inden lejren en pakke til alle grupper, som indeholder lejrmærker, Skejser-

armbånd + div. materiale. Armbånd og lejrmærker bliver sendt til Niels Knuzen som sikre at dette bliver 
udleveret til de enkelte spejdere. 

 
Der vil på lejren være mulighed for at købe i kiosker mv., ligesom 55NORD vil være på lejren og sælge 
diverse udstyr. Alt afhængig af, hvad du ønsker at købe på lejren kan det være svært at sige, hvor mange 

skejser du skal have sat ind på dit armbånd.  

 

Butikker, kiosker og boder på Spejdernes Lejr 2022 vil kun i begrænset omfang tage imod andre 
betalingsmidler. Der bliver dog muligt at bruge kreditkort og MobilePay udvalgte steder fx i forbindelse 

med at tanke sit lejrarmbånd eller købe et gæstekort. 
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Det kræver lidt forarbejde fra din og forældrenes side, før Skejser kan bruges på lejren. Det er nemlig 
muligt for forældrene at sætte spejdernes lommepenge ind på armbåndet inden lejren. Når vi nærmer os 
lejren, kan du læse meget mere på www.skejser.dk. 

 
Er der penge til overs på kontoen efter Spejdernes Lejr 2022, kan de tilbagebetales til det sidste 
registrerede kreditkort op til 6 måneder efter lejren på www.skejser.dk. Eventuelle restbeløb efter 6 
måneder vil gå til spejdernes Lejr. 

Mobiltelefon 
Til en del af aktiviteterne bliver der sendt SMS’er, ligesom du kan følge med i lejrens liv via din 
mobiltelefon. Du kan derfor tage din mobiltelefon med – men mobiltelefon er ikke en nødvendighed for 

at deltage i lejren! Vær opmærksom på, at det er din egen/dine forældres forsikring, der skal dække, hvis 

der sker noget med mobiltelefonen på lejren! 
 

Du kan få opladet dine elektroniske enheder (mobiltelefon, tablet, computer mv.) i din underlejr. Det 
fungerer på samme måde, som du kender det fra en garderobe. Gruppen indleverer en kasse med 

enheder og opladere. Gruppen får udleveret en kvittering med nummer for hver kasse indleveret. 

Opladningen sker i en container, der låses af uden for de bemandede åbningstider. 

Andre gode oplysninger om lejren 

Vigtige telefonnumre på lejren  
Akut hjælp: 70 60 1112 Bruges ved akut behov for hjælp. Tilkald af ambulanceredning, brandslukning 
osv.  

Teknisk hjælp: 70 60 16 26 Bruges ved behov for hjælp af ikke hastende karakter. Brug for håndværker 

assistance, fejlmelding af installationer, kontakt til lejrvagten osv.  

Lejrens Informationscenter: 81 11 20 22 Bruges til alle spørgsmål, der opstår på lejren uanset tidspunkt. 

Renovation 
På hvert underlejrtorv vil der være en genbrugsplads, hvor man skal aflevere sit affald. Spejdergrupperne 

har selv ansvaret for at sortere nede på deres egne lejrpladser og aflevere det på genbrugspladsen. 
Åbningstider for genbrugspladsen: 06.30 - 08.30, 11.00 - 13.00 og 16.00 - 18.00 

 

 

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


  Bredballe Gruppe 

Side 4 af 8 

 

Bade på 2022  
På lejren vil der være mulighed for at tage et varmt bad mod betaling i opstillede badevogne. Det er ikke 
tilladt at bade i søen. Der er håndvaske ved alle toiletter på lejrområdet, hvor der er mulighed for at vaske 

hænder.  

Drop in aktiviteter 
Frie aktiviteter er de tilbud, som ikke er bundet af en aktivitetsbobles faste rammer. Aktiviteterne kan 
være spontane, eller de kan være planlagt i forvejen. 

Tilmelding til aktiviteterne: Nogle af de frie aktiviteter kræver tilmelding, man rigtigt mange gør ikke. Der 
møder du blot op og deltager i aktiviteten. 

Daglige briefinger 
Der vil være morgen briefing kl. 0800 i gruppen som Niels vil stå for. Her vil der være en hurtig 
gennemgang omkring den forestående dags aktiviteter, samt hvem der har div. tjanser. 
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LOGO og Design for 2022 

       

Friendship Award  
Vil du bruge Spejdernes Lejr på at dyrke interkulturel dialog og internationale venskaber? Og har du lyst 
til at udforske vores danske spejderfællesskab? Så er Friendship Award-mærket helt sikkert noget for dig. 

Friendship Award sætter fokus på spejdernes internationale fællesskab, vores danske spejderfamilie og 
de ting, som vi deler på tværs af korps, uniformsfarve, sprog og kultur. For at få Friendship Award, skal 

spejderen gennemføre seks aktiviteter. Fire af aktiviteterne er obligatoriske, mens de sidste to vælges på 

listen med frivillige aktiviteter. Du finder information om aktiviteterne med Friendship Award i 

Aktivitetskataloget: https://spejderneslejr.dk/da/aktivitetskatalog  
 

Venskabsgruppe fra Norge 

 Rygge spejderne kommer 27 spejdere + 4 ledere og de kommer til at ligge i umiddelbar nærhed af os. Her 

er der en oplagt mulighed for at lave aktiviteter mod Friendship Award mærket. 

Lejrmærker 
Alle tilmeldte deltagere på Spejdernes Lejr 2022 får et lejrmærke til at sy på uniformen. 

Regler - Alkohol  
• Børn og unge under 18 år må ikke indtage alkohol.  
• Ingen lejrdeltager må være beruset, hverken indenfor eller udenfor lejren.  

Regler - fedtfælder 
Fedtfælder skal graves med så lille en dybde som muligt, og højst 40 cm (ca. 1,5 spadestik) dybe, på den 
måde har jorden bedst mulighed for at filtrere opvaskevandet, inden det når grundvandet. Det sårbare 
grundvand er også grunden til, at vi kun må benytte opvaskemiddel som er Svanemærket. 

Regler - Kniv  
• Spejderne må bære kniv, når de "deltager i spejdervirksomhed". Dvs. der må bæres kniv indenfor 
lejrområdet, samt når de deltager i aktiviteter udenfor lejren, altså aktiviteten på havnen, patruljedøgn 

osv.  
• Spejderne må ikke bære kniv udenfor lejrområdet i "fritiden". Dvs. der ikke må bæres kniv i forbindelse 
med en tur i svømmehallen eller en tur til byen (når det ikke er en aktivitet).  

https://spejderneslejr.dk/da/aktivitetskatalog
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Ro i lejren  
Spejderne skal være hjemme i gruppen kl. 22.30, ulve og juniorer dog kl. 21.30. 
Lejrområdet er lukket mellem kl. 23.00 og 07.00. I dette tidsrum skal der tages særlig hensyn, så der er 

sovero på lejren og spejderne skal derfor være i soveposen kl 23.00. 

Informationer til dine forældre 

Afrejse og hjemrejse 
For alle afrejsetidspunkter kom 15 minutter før afgang, så vi kan få samling på tropperne.  

Junior, trop, senior 

Afgang lørdag d. 23. juli Vejle kl. 08.00 Vejle Banegård Borgvold 3 foran banegården – der er afgang med 
bus kl. 08.00 og ankomst kl. 10.50. 

Medbring en madpakke til frokost på ankomstdagen. 

 

Ulve 

Afgang torsdag d. 28. juli Vejle kl. 10.30 Vejle Banegård Borgvold 3 foran banegården – der er afgang 

med bus kl. 10.30 og ankomst i lejr kl. 13.20. 
Ulveledere er med sammen med ulvene på fællestransporten, og er klar dernede fra kl. 10.00. 
Medbring en madpakke til frokost på ankomstdagen. 

 
 

Hjemrejse 
Afgang søndag 31 juli kl. 09.45 Spejdernes Lejr 2022 Underlejr Greve, Stærkendevej 101, Vindinge, 4000 
Roskilde Ankomst Borgvold 3 Vejle kl. 12.35 

 

Lejrhospitalet  
Alle deltagere på lejren skal huske at medbringe deres sygesikringskort. Lejrhospitalet er åbent fra 08.00 

til 00.00 

”Nødopkald” 
Det er vigtigt at lederne på lejren bliver informeret om evt. problemer, som enten er sket i hjemmet og 

som derved gør at barnet skal hjem eller omvendt hvor ens barn ringer hjem om problemer uden at 
lederne er informeret.  

Vi tilstræber at være informeret så vi kan sikre en løsning på eventuelle problemer på stedet. 
Kontakt person Ulve: Peter Erdmann Bech 22 30 33 95 
Kontakt person junior: Trine Hald 42 45 88 28 

Kontakt person trop/senior: Leif Tarri 26 13 94 23 

Det er ikke altid muligt at fange os på mobilen, men i så fald send en sms og vi vil da vende tilbage 

snarest. 

Besøg på lejren – Bredballe Gruppe 
Du er mere end velkommen på Spejdernes Lejr, hvad enten du er forældre, spejderinteresseret eller 

noget helt tredje. Lejren byder på oplevelse med aktiviteter, fester, cafeer og meget mere.  
Kigge forbi en enkelt dag og besøg lejrområdet. Der er åbent for besøg mellem 08.00 og 22.00 
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Opleve to kæmpeshows: Søndag den 23. juli og lørdag den 30. juli løber to kæmpemæssige shows af 
stablen fra den store scene på lejren.  Der er 7.000 parkeringspladser til rådighed under lejren og her vil 
det koste 100 kroner i døgnet at parkere, men vi opfordrer til at for så vidt muligt at bruge offentlig 

transport til lejren og gå fra Hedehusene station. 
 

Være med et par dage: Flyt ind på en stor campingplads, det vi kalder gæstelejr. Her står telte, 

campingvogne og autocampere side om side. Der er også mulighed for at leje sig ind på hostel, hvor man 
sover i et større telt.  En overnatning giver mulighed for at opleve lejrens aktiviteter og andre tilbud helt 
tæt på.  Se link Besøg lejren | Spejdernes lejr 2022 
 

Gruppens lejrplads 
Bredballe Gruppe bor i underlejr Greve. Se kortlink på sidste side.  

Lejrens adresse  
Spejdernes Lejr 2022  
Underlejr Greve,  

Stærkendevej 101,  

Vindinge, 4000 Roskilde 

Lejrens parkerings muligheder  
 

Egen bil 
Kører du i bil, så finder du nemmest til lejren ved at indtaste følgende adresse i din GPS:  Stærkendevej 
252, 2640 Hedehusene Når du kommer nærmere lejren, så vil der være skiltning til lejren.  
 

Parkering 
Der er to muligheder for gæster, når de skal parkere på lejren. De tætteste parkeringspladser er parkering 

mod betaling, mens der længere væk er gratis parkeringspladser for deltagere på lejren. 
 

Korpslejrområdet er lukket for alle former for besøg mellem kl. 22.00 og kl. 08.00  
 

 Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

Besøgende-P 

indkørsel  

08-20  08-20  08-20  08-20  08-20  08-20  08-23  08-20  Fri P  

Besøgende-P 

udkørsel  

0-24  0-24  0-24  0-24  0-24  0-24  0-24  0-24  Fri P  

Gæsteparkering: Brandhøjvej 268, 2640 Hedehusene 

Links 
www.sl2022.dk 

Oversigtskort  
Kort | Spejdernes lejr 2022 

 
Det er det beige område hvor Bredballe befinder sig.  

https://spejderneslejr.dk/da/foraelder
http://www.sl2022.dk/
https://spejderneslejr.dk/de/kort/

