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INVITATION TIL RECEPTION 
 

 
 
 
København, 15. juni 2022 

 
 
Spejderne afholder i dagene fra den 23. - 31. juli 2022 den tredje Spejdernes Lejr, denne gang i 
Hedeland, hvor mere end 30.000 spejdere fra hele landet mødes til en forrygende lejruge. 

Lejrens tema ”Fælles om fremtiden” er valgt, fordi vi som spejdere tager ansvar for vores klode, 
menneskene på den og vores fælles fremtid. Derudover samarbejder spejdere både på tværs af 
aldersgrupper, spejderkorps og lande. Som spejdere er vi et fællesskab, som løfter hinanden og 
løser udfordringer, som måtte opstå. Og netop det, kommer til bedst til udtryk, hvor flere års 
planlægning og forberedelse står umiddelbart for sin afslutning. Det har været en lang, men sjov 
og udviklende vej hvor hundredvis af frivillige, myndigheder, virksomheder og organisationer har 
arbejdet tæt sammen om at skabe en forrygende lejr. I den anledning vil vi gerne invitere til  

 

RECEPTION TORSDAG DEN 28. JULI 2022 KL. 12.00, med efterfølgende rundvisning 

 

Når reception og rundvisning slutter, er der mulighed for at opleve lejren på egen hånd, spise i 
restauranten og deltage i aftenens event på den store scene. Torsdag er der STORE PORTAL DAG, 
hvor 10.000 12-16 årige er på samme aktivitet, og om aftenen over 17 årige inviteret til Bingo-
Banko, Stand-Up og fest ved store scene. Sammen med alle de andre aktiviteter, er der masser at 
opleve. 

Vi håber naturligvis at rigtig mange vælger, også at deltage om aftenen. Er man forhindret i at 
deltage den 28. juli, er man naturligvis meget velkommen til at besøge lejren på et andet 
tidspunkt, og vi vil også gerne i den forbindelse være vært ved et arrangement med f.eks. 
rundvisning på lejren. 

 

Med venlig hilsen 

 

Charlotte Flaskager & Morten Lykkeberg 
Lejrchefer, Spejdernes Lejr 2022 
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Praktiske oplysninger 
 
Mødested 
Receptionen begynder kl. 12.00 i lejrens restaurant, der ligger på 
Spejdertorvet (kort sendes med alle praktiske oplysninger, ved tilmelding). 

 
Ankomst og parkering 
Hvis du ankommer til lejren i bil, er adressen 
Brandhøjvej 268 
2640 Hedehusene  
Det er adressen til lejrens gæsteparkering. Ved at vise indbydelsen får du 
udleveret en parkeringsbillet. Bemærk at der er ca 1500m fra 
parkeringsområdet til mødestedet. 
 
Det er også muligt at ankomme til lejren med offentlig transport – 
nærmeste station er Hedehusene St. 
 
Hvis der er behov for hjælp i forbindelse med ankomst, noter venligst ved 
tilmelding. 
 
Påklædning 
Praktisk uformel og afstemt efter vejret. 
 
Forløb 
Receptionen begynder kl 12. og afsluttes ca. kl 14., hvorefter der er 
mulighed for at blive vist rundt på lejren i mindre hold. Herefter kan man 
opleve lejren på egen hold. 
 
Tilmelding 
Tilmelding foretages via dette skema: https://bit.ly/RECSL2022 senest den 
10. juli 2022. Skulle der være udfordringer med link eller tilmeldingsskema, 
kan tilmelding også ske via e-post til claus.rantzau@spejderne.dk 
Angiv da: Navn / Org. / E-mail / evt. mobiltlf. / Kommentarer 
 
 
 


