


Program

• Lejrens Tema
• Naturområdet Hedeland
• Lejrens opbygning
• Samarbejde i kommunen
• Infopakker og Lejrmesser
• Jobfunktioner
• Spørgsmål Lejren set fra toppen af

skibakken mod SV



Nordens største og bedste spejderlejr
Give de 40.000 spejdere og  gæster en oplevelse for livet
Vise hvad Friluftsliv, Fællesskab og Udfordringer er anno 2022



Naturområdet Hedeland

• Hedeland slogan ”Vildt råt og Vildt roligt”

• Danmarks største grusgrav (aktiv til 2021)

• 15 km2 naturområde.

• Meget varieret natur med fx 350 forskellige 
plantearter

• 85 m høj skibakke til afslutningsbål

• Amfiteater med plads til 4.000



Hedeland danner rammerne om Spejdernes Lejr 2022



Hedeland
• Hjælperlejr
• Gæstelejr

Lejrens opbygning

Greve
• Fortet
• Havnen
• Stranden

Roskilde
• Domkirken
• Musikken
• Vikingeskibet

Høje Taastrup
• Byen
• Kroppedal
• Virksomheden

• Kommune: 
Består af alle grupperne fra samme kommune samt deres     
internationale gæster

• 3 Underlejre: 
med 30 - 35 kommuner + HEDELAND (hjælperlejr)

• Kvarter:
Hver underlejr er inddelt i yderlige 3 kvarterer, som hver har   
deres eget tema



Store scene

Centraltorvet

Voksenområdet

500m





Underlejrchefer

Niels FriboKenneth ManbyTommy Johansen

Anders LinnemannClaus Burgaard

Charlotte Flaskager

Morten Lykkeberg

Lejrchefer

Søren Grauslund Jacob Bogh Bitten Pave

Roskilde 

Greve 

Høje Taastrup



Roskilde 

Kvarterschefer
(Jeres direkte kontaktpersoner)

INFO:
Kvarterschefer@sl2022.dk
info@sl2022.dk

Emilie Mignon Mads Kjær Andersen

Greve 

Høje Taastrup

Mogens BahnsenSøren Find Jan Nielsen

Kenneth Bonnichsen Jonas



De kan findes på: SL2022.DK

Info-pakke 1, 2 og 3





Lejrmesser kl. 10-14

• Nordjylland - Flamsted Spejdercenteret d. 19/3

• Midtjylland - Houens Odde Spejdercenter d. 20/3

• Fyn - 26/3 (sted følger – se Facebook)

• Sønderjylland - Stevninghus Spejdercenter d. 27/3

• Sjælland - Næsby Spejdercenter d. 2/4



Kommunen er jeres sted på lejren

Sæt et særpræg på netop jeres kommune.

• Det kan være en illustration af kommunens særpræg…
• Det kan være en virksomhed kommunen er kendt for…
• Det kan være ????....

Vi opfordrer jer til at lave et fællestorv / område, hvor kommunens spejdere 
kan mødes på tværs og lave fælles sociale aktiviteter mm. 







Husk at SL2022 er hvad du gør den til 

Kommuneansvarlig Samler kommunen og er bindeled til underlejren.

Jobkonsulent Hjælper med at finde hjælpere til lokale job, såsom lejrvagter, toiletrengøring mm.

Borgmesteransvarlig Inviterer borgmester / politikere til at besøge lejren.

Presseansvarlig Skriver om lejren til lokale medier både før, men også under lejren.

International ansvarlig Er den daglige kontakt til internationale spejdere i jeres kommune.

Jobfunktioner i kommunen



Kommuneansvarlig

Hver kommune får brug for en koordinator, som vil blive bindeleddet til jeres 
underlejrstab, hvor man kommer til at have den daglige kontakt med underlejrens 
kvarters chefer. 

Før lejren er din rolle at være vores kontaktperson i forhold til de informationer, vi 
gerne vil have videreformidlet ud til jeres Kommune. Det kan være om konkrete 
opgaver, relevante oplysninger i forhold til jeres planlægning af lejrpladsen mv. 

På selve lejren vil Kvarterscheferne afholde daglige møder for alle 
kommuneansvarlige i jeres underlejr, så I altid er opdateret om lejrens program og 
indhold. Her kan man også komme med henvendelser, hvis man har informationer, 
der skal den anden vej.



Jobkonsulent

Kommunen skal have en eller flere jobkonsulenter, som gerne inden lejren har 
fundet folk der kan hjælpe med underlejrens drift.

Det er opgaver som: 

Affalds sortering
Rafte udlevering

Brandvagt 
Toilet rengøring 

mm.



Borgmesterbesøg

Vi skal have sat navn på en Borgmesteransvarlig.

Borgmesteransvarlig (som navnet antyder) vil få det primære ansvar, for at invitere 
den lokale borgmester og andre relevante politikere med på lejren.
Derudover består opgaven i at vise repræsentanterne fra kommunen rundt m.m. 

Den udpegende borgmesteransvarlige vil naturligvis ikke arbejde alene, men vil 
have kontakten til udvalget i gruppen for kommunikation, som overordnet set er 
ansvarlige for dagens besøgsprogram. 



Presse

Hver kommune skal have en presseansvarlig.

Opgaven består i at have kontakten til lokalaviserne i jeres område og sørger for at 
sende billeder og historier til aviserne både før lejren, under lejren og efter lejren. 



Hvis I har grupper med udenlandske venskabsgrupper eller kommunen er 
interesseret i at have en udenlandsk nabogruppe, har vi brug for en kontaktperson i 
kommunen der tager sig af kontakten med de internationale deltagere, primært 
under lejren. 

Opgaven består i at hjælpe med dagligdagen for de enkelte udenlandske grupper. 

Nogle opgaver kan være:
Forklare den Danske kultur.
Hjælpe grupperne hvis de har dagligdags spørgsmål.
Skabe bro imellem de udenlandske & danske grupper.

Internationale



Valg af jobfunktioner



Spørgsmål og svar

?

?

?

?




