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Velkommen til Høje-Taastrup 
 
Underlejrchefer: Bitten, Søren & Jacob 
 

Kære alle spejdere, ledere og lejrfrivillige i Underlejr Høje-Taastrup 
  
Vi glæder os meget til at byde jer velkommen til vores underlejr Høje-Taastrup. Vi i 
underlejrledelsen har nu arbejdet over 2½ år på at gøre alting klart til jer, så vi kan få en 
fantastisk lejr, og I kan få et godt ophold og sted at bo. 
  
Vi begynder lige om lidt at rejse de store telte og klargøre toiletter, bade, raftedepoter, cafe, 
information, kantine og proviantudlevering. Selve indretningen af underlejrtorvet starter lørdag 
den 16. juli. Her vil over 50 lejrfrivillige gå igang med at rejse underlejrens vartegn (se øverste 
venstre hjørne), indrette telte, trække strøm til de kommuner, som har dette behov mv. Vores 
mål er at gøre underlejren hyggelig og et dejligt sted for både spejdere og besøgende. 
 
I det følgende findes en beskrivelse af de enkelte funktioner og områder i underlejren; samtidig 
præsenteres underlejrledelsen, som I vil møde hver dag rundt i underlejren. Der er masser af 
god information omkring mange praktiske ting, som gerne skal sikre en god start på lejren. 
  
Informationerne i dette brev er meget underlejrspecifikke – men husk også at få nærlæst INFO-
pakkerne 1-2-3-4 – det vil sikre bedst mulig klarhed inden lejren. Skulle der være spørgsmål 
INDEN lejren, så send en mail til vores 2 kvarterchefer eller til os underlejrchefer. Under lejren, 
kig forbi vores INFO og få svaret på alt mellem himmel og jord. 
 
Vi glæder os til vi ses lørdag den 23. juli – Velkommen til underlejr Høje-Taastrup 
 
Spejderhilsner  
Bitten, Jacob & Søren 
Underlejrchefer Høje-Taastrup 
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Kommune- og gruppekontakt 
 
Kvarterchefer: Kenneth & Jonas 
 

Daglig kontakt til alle underlejrens kommuner og grupper sker via vores to kvarterschefer Jonas 
og Kenneth. De har de i lang tid været i tæt kontakt med jeres kommuneansvarlige, og de er 
vores daglige bindeled mellem underlejrledelsen og alle jer grupper. Kenneth og Jonas vil 
tilbringe det meste af tiden ude blandt jer på lejrpladserne og er altid tilgængelig for gode råd 

og vejledning😊 
 
MØDE MELLEM KOMMUNERNE OG UNDERLEJRLEDELSEN 
Hver dag kl. 17.00 afholdes der møde mellem alle kommuneansvarlige og underlejrledelsen. 
Mødet vil vare en times tid. Her kan alt diskuteres samt ris og ros uddeles. Underlejrens 
teamchefer vil være til stede, så vi kan få afklaret spørgsmål med det samme. Det er også på 
dette møde, der vil blive givet dagsaktuelle information til alle jer grupper. 

Vores cafe har lovet at lave kage til alle møderne 😊 Første møde er ankomst-lørdag kl. 17.00.  
 

Gruppejobs 
 
Jobcentralchef: Lone  
 

Lone er underlejrens jobcentralchef. Hun styrer med sikker hånd koordinationen mellem 
kommunens jobansvarlig og underlejrens behov for hjælp til alle kendte og ukendte opgaver for, 
at vores underlejr kan fungere. 
Allerede nu har Lone bedt alle kommuner om at stille hjælpere fra grupperne til jobs som toilet- 
og badrengøring, nattevægter samt opsyn med vores genbrugsplads. Disse jobs er fordelt 
retfærdigt efter kommunens deltagerantal. Under lejren kan der opstå akut eller planlagt behov 
for yderligere hjælp, fx som vagter til større arrangementer, flisudlægning mv. – vær derfor klar 
til at hjælpe til, når I bliver spurgt.  
 
Husk at lejren KUN fungerer, hvis vi alle giver en hånd med ! – Lone træffes i INFO teltet dagligt 
mellem kl. 08.00 -10.00 
 

Information 
 
Teamchefer: Pernille & Lisbet  
 

Underlejrens Information er åben dagligt fra kl. 08.00 – 20.00. På ankomst- og afrejsedag vil der 
dog være åbent udover den normale åbningstid. 
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Tjek-ind skal ske straks ved ankomst. En liste med navne på samtlige tilmeldte i gruppen 
udleveres til den ansvarlige leder, som har pligt til at kontrollere, at alle ankomne er med på 
listen, eller om der skal laves rettelser. Listen skal afleveres retur til INFO samme dag senest kl. 
19.30. I vil i gruppen gøre jer selv en stor tjeneste, hvis jeres tilmeldingsliste svarer overens med 
de spejdere, som ankommer til lejren. Så vær omhyggelige med at rette jeres tilmeldingslister 

inden ankomst – så vil indtjekningen gå hurtigt😊 
 
Tjek-ud skal ske løbende, når en spejder eller en gruppe forlader lejren. Ved lejrens afslutning 
skal lejrpladsen godkendes af en af vores underlejrchefer eller kvarterschefer, inden I kan 
forlade lejren. 
 
Post modtages i INFO dagligt om eftermiddagen fra det centrale postkontor og kan afhentes fra 
kl. 17.00. Posten udleveres kommunevis. 
 
Post adresse:  
Spejdernes Navn (eks Anders And)                                             
Spejdergruppe navn (eks Grønspætte Kommune) 
Spejder gruppens kommune (eks Andeby kommune) 
Underlejr Høje-Taastrup 
Spejderlejr 2022 
2644 Hedehusene 
 
Hittegods indleveres og registreres løbende. Alt indleveret hittegods forbliver i den INFO, den 
afleveres til. 
 
Mobil-opladning vil ske i en særlig container, der er placeret syd for underlejrtorvet. Åbningstid 
fra kl. 07.00 – 09.00 og igen fra kl. 16.00 – 19.00. HUSK medbring opladerboks med tydeligt navn 
på jeres spejdergruppe. Vi tager ingen ansvar for skader, der sker med enhederne under 
opladning. 
 
FLAGHEJSNING og -STRYGNING 
Vi har kl. 8 flaghejsning og kl. 20 nedhaling ved underlejrens vartegn. Der er rejst mange 
flagstænger; en per flag fra hver af de nationaliteter, som bor i vores underlejr. Det er tanken, at 
hvert land skal stå for denne flaghejsning. Kommer I forbi på disse tidspunkter, så stop op og 
deltag i cermonien med respekt for flaget. 
 
AKTIVITETER: 
Informationen kan hjælpe med spørgsmål vedr. aktiviteter, men der vil ikke i informationen 
være aktivitetsansvarlige. Der henvises i øvrigt til Aktivitets-appen.  
 
Besøgende i INFO kan betjenes på svensk, norsk, engelsk, fransk og tysk.     
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Beredskab 
 
Teamchefer: Robert & Per 
 

Underlejren har som tillæg til lejrens overordnede beredskab også en beredskabsgruppe. Per og 
Robert er vores daglige kontakter, som har den daglige koordination med lejrens øvre 
beredskab.  
 
Der findes to brændeskærepladser (HT2/3 og HT5) - pladserne har åbent kl 10-12 og 14-16. 
Gruppen kan benytte egen motorsav og skal benytte eget sikkerhedsudstyr: Skærebukser, 
høreværn, hjelm med visir og skærestøvler. Motorsave må kun benyttes på brændeskære-
pladserne og må ikke betjenes af personer under 18 år. Benzin til saven opbevares med 
omtanke.  
 
Raftedepoter – I underlejren findes der tre raftedepoter: HT1, HT4 og HT5 (se underlejrkortet). 
Depoterne er bemandet for udlevering lørdag den 23/7 kl. 9-19 og søndag den 24/7 kl. 8-16. 
Ved udleveringen af rafter skal man medbringe kvitteringen for købet af rafterne. Man SKAL 
hente rafter i det depot, som man har fået tildelt (se liste nedenfor). Det er praktisk at 
medbringe arbejdshandsker, når der afhentes rafter – samt tilpas mandskab til at alle rafter kan 
medtages og fjernes straks efter udlevering.  
 
Når lejren skal nedbrydes, kan rafter, som I ikke ønsker at tage med hjem til gruppen, afleveres 
lørdag den 30/7 kl. 8-18 og søndag den 31/7 kl. 8-14; nærmere instruktion, når vi nærmer os. 
 
Genbrugspladsen – Åbent dagligt fra 07.00 – 10.00 og igen fra kl. 16.00 – 19.00. Husk at sortere 
i alle de fraktioner, som er beskrevet i Info pakke 4. Genbrugspladsen bemandes af de 
kommuner, som har fået tildelt vagter inden lejren. 
Affaldsstationer ude på lejrpladsen tømmes og vedligeholdes af de grupper, som er nabo til en 

sådan beholder😊 
 

Teknik  
 
Teknikchefer: Christian, Henrik, Steffen & Lars Chr. 
 
Ingen spejderlejr uden et effektivt teknikteam, som fixer alt fra stort til småt. Vi har samlet et 
superteam under ledelse af ikke mindre end 4 teknikchefer. Teknikteamet vil knokle under 
forlejren med at gøre underlejren klar – og kan så forhåbentlig slappe af på lejren.  
 
Skulle der være behov for teknisk assistance, fx til toiletter eller strømudfald under lejren, så 
kan de tilkaldes ved henvendelse til underlejrens INFO telt. 
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Toiletter og Bad  
 
Teamchef: Jonas bistået af Aske 
 
I underlejren findes 4 områder (de såkaldte IS-punkter: IS-14B (deles med underlejr Roskilde), 
IS-15, IS-9, IS-10), hvor der er installeret toiletter, herunder også handicaptoilet. På 
underlejrtorvet (IS-15) findes yderligere badeforhold. Det er alle spejdergrupperne, som sørger 
for den daglige rengøring. Alle kommuner har af vores Jobcentralchef Lone fået tildelt toilet/bad 
rengøringsvagter. Vi har tilstræbt, at man gør rent på det toiletområde (IS-punkt), som ligger 
nærmest ens lejrplads. 
 
Toiletter og baderum rengøres tre gange dagligt; som udgangspunkt kl. 09.15-12, 15-17 og igen 
en hurtigt godnat rengøring kl. 21-23, så toiletterne er lækre til næste morgen. 
 
Husk at møde til tiden på jeres rengøringsvagt – og husk at jeres rengøringshold skal bestå af 
voksne ledere med effektive store spejdere. Der vil være folk tilstede fra underlejren til at 
udlevere rengøringsmaterialer, men det er jeres ansvar at stå for og gennemføre rengøringen. 
 

Internationalt  
 
Teamchefer: Ida & Henrik 
 

I Høje-Taastrup har vi rigtig mange udenlandske grupper på besøg. Pt. er 20 lande tilmeldt vores 
underlejr og fordelt rundt i de fleste kommuner. Den daglige kontakt til de udenlandske 
spejdere sker igennem venskabsgrupperne, hjulpet godt på vej af Ida og Henrik som 
underlejrens internationale koordinatorer. 
 
Ida og Henrik træffes i INFO teltet dagligt mellem kl. 08.30 – 10.00 og kl. 16.00 – 18.00 – og vil 
selvfølgelig være tilstede i INFO teltet på hele ankomstdagen og afrejsedagen. 
 

Underlejrens Skadeklinik  
 
Teamchef: Janne   
 

Skadeklinikken på underlejrtorvet har åbent dagligt fra kl. 7:45 til kl. 19.00. Alle børn under 15 år 
skal følges med en voksen, og der skal medbringes dokumentation for den skadedes 
personnummer, evt. sundhedskort. Skadeklinikken samarbejder med lejrens hospital. 
Ambulance kan køre direkte til Skadeklinikken. 
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Lejrdeltagere kan aflevere medicin i INFO teltet, hvor det vil blive opbevaret i et køleskab med 
lås på. Medicinen vil blive lagt i en plastkasse eller  plasticpose med tydeligt navn, gruppenavn 
og division på. Uden for INFO-teltets åbningstid kan udlevering af medicin ske efter nærmere 
information, der vil blive oplyst ved medicinafleveringen. 
  
Vedrørende indleveret medicin, skal det bemærkes, at vi monitorerer temperaturen i 
køleskabet, men hvis køleskabet af tekniske årsager går i stykker, kan vi ikke erstatte medicinen. 
Besked vil blive givet, hvis der har været problemer med opbevaringstemperaturen. 

Proviantudlevering 
 
Teamchefer: Thomas & Torben 
 
I vores Proviantudlevering, som styres sikkert af Thomas og Torben og deres superteam, er der 
helt sikkert ALDRIG mangel på mad (det var i hvert tilfælde ikke tilfældet på SL2012 og SL2017) 
  
Åbningstiderne er: 
Lørdag 23.7 kl. 15.00-19.00  
Søndag 24.7 til lørdag 30.7 kl. 06.30–19.00  
Søndag 31.7 kl. 07.00–11.00   
Åbningstiderne på ankomst- og afgangsdagen justeres efter behov; er der sultne spejdere, 
åbner vi! 
 
Da bestilling af kød og få andre varer er sket for længe siden, kan der ikke nu ske ændringer 
hertil. Specialvarer til allergikere, veganer og andre lignende, leveres kun til de der har 
forudbestilt disse varer. 
I år er der en markant ændring i proviantudleveringen, da krydderier udleveres i en smagsbox, 
der skal strække hele jeres lejr. Smagsboxen udleveres den første dag I besøger 
proviantudleveringen. Dette gælder også olivenolie/smagsneutral olie og hvidløg.  
Tænk over god opbevaring af disse ingredienser, så I har til hele lejren. 
 
I må meget gerne videregive denne information til jeres udenlandske venskabsgrupper. 
 
Kogebogen: I skal være opmærksom på at til opskrifterne i afsnittene PRØV NOGET NYT og 
INSPIRATION til lejrens øvrige måltider, har proviantudleveringen et delvist sortiment. Det 
anbefales, at I gør jer bekendt med sortimentet inden lejren, og planlægger jeres madplan efter 
de ingredienser, der er til rådighed. Det er selvfølgelig altid en mulighed at foretage indkøb i 
supermarked på lejren, såfremt jeres specifikke madplan indeholder andre ingredienser eller 
medbringe tørvarer hjemmefra. 
 
Vi glæder os til at se jer i proviantudleveringen, hvor I altid kan få råd og vejledning i forhold til 
opskrifterne og vores sortiment. 
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Kantinen 
 
Kantinechefer: Erik , Christian Lagoni & Esben 
 
I underlejrens kantine bespises lejrfrivillige med 3 dejlige måltider. Derfor er der kun adgang for 
lejrfrivillige, som har tilmeldt sig bespisning i UL Høje-Taastrup. Kantineteltet vil også blive brugt 
til møder af forskellig art. 

Jernbanecafeen 
 
Cafechefer: Pelle & Charlotte 
 
Tag en slapper i Jernbanecafeen ☺ Cafeen er stedet, hvor voksne spejdere, lejrfrivillige og 
besøgende kan købe en kop kaffe med hjemmebagt kage, is eller en rugbrødssandwich - alt 
sammen til spejdervenlige priser. Rigeligt med el-stik gør, at cafeen også er et velegnet sted at 
holde møde eller tjekke mails.   
 
Åbent dagligt fra kl. 10.00 – 23.00. Første åbningsdag er fredag den 22/7. 
Der udskænkes spiritus fra kl. 18.00 – 22.30. Ingen udskænkning til personer under 18 år. 
 

Minimarked 
 
Teamchef: Solvej bistået af Ejnar & Charlotte 
 
Høje-Taastrups minimarked glæder sig til at betjene jer alle på Spejdernes Lejr. Vi lover jer, at vi 
vil have et udvalg for jer alle, lige fra is, sodavand, chips og slik til nok også lidt mere kedeligt 
som f.eks. sæbe. Vi er et flot team, der altid står klar til at betjene jer. På gensyn i Høje-Taastrup 
minimarked. 
 
Åbent fra 08.00 til 20.00. Dog åbent lørdag den 23.07 fra kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 30.07 
fra kl. 08.00 – 16.30. 
 

Webshop  
 
Teamchef: Hans Ulrik  
 
Forkæl én du holder af på Spejdernes Lejr 2022. Gennem vores webshop spejderpost.dk  
kan du bestille pakker med personlige hilsner, som vil blive leveret direkte til lejren. 
Spejderpost.dk bliver opbygget som enhver anden webshop, og her er det muligt at fylde 
kurven med slik, snacks samt kagemænd og kagekoner til fødselsdag og fest. Herefter angiver du 
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den ønskede leveringsdato, skriver en personlig hilsen og så sørger vi for, at den kommer frem 
til modtageren.  
 
Pakken vil blive leveret til Informationen. Her udleveres pakkerne så kommunevis fra kl. 17.00. 
 
Det er muligt at bestille til levering allerede på den første dag på lejren. Webshoppen vil holde 
åbent, således at der kan leveres pakker på lejren fra den første lejrdag indtil andensidste dag 
på lejren (Sidste leveringsdag er 30. juli 2022). 
 

ANKOMST FØR LEJRSTART 
Der er helt sikkert nogle af grupperne, som ankommer før lejrens start lørdag; enten for at 
bygge lokale vartegn, opmærke klynger og pladser eller modtage materiel. Dette kan også lade 
sig gøre, men kom lige forbi underlejrtorvet, når I ankommer og send gerne en mail til Jonas og 
Kenneth inden lejren, så vi ved, hvornår I ankommer. 
 
Når I ankommer før lejrstart – så gør lige os den tjeneste at slå et smut forbi Per og Robert (de 
bygger på vartegnet), når I er ankommet. Så ved vi, at I er på området og vi har styr på, 
hvormange personer I er ankommet. Det er ok at overnatte på gruppens område og det er også 
muligt at få udleveret rafter. Man er selvfølgelig selvforsynende, og der vil være begrænsede 
åbne toiletter, ligesom man skal forvente at kommer til at hjælpe med rengøringen af disse 
løbende og inden lejren åbning. 
 

 
Alt for denne gang og nok den sidste info fra os inden lejren – vi glæder os helt vildt til at se jer og 
alle jeres glade spejdere meget snart. Har I spørgsmål eller andet, så skriv til os, og vi forsøger på 
bedste vis at svare eller sende videre i systemet. 
 
Husk også at følge med på vores Høje-Taastrup Facebookside (søg: Underlejr Høje-Taastrup – 
Spejdernes Lejr 2022); her er I meget velkomne til at ligge billeder og skrive kommentarer, men 
officielle informationer og spørgsmål vil altid blive udsendt på mail. 
 
 
  
Med store spejderhilsner og snarligt gensyn 
 
 
Bitten, Jacob og Søren 
Høje-Taastrups underlejrchefer 
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Underlejrledelsen – UL Høje-Taastrup  
 
 
 
 
 
 
 

     

Søren Grauslund 
Underlejrchef 
Tlf. 3079 5966 

Soren.grauslund@ 
sl2022.dk 

Bitten Pave 
Underlejrchef 
Tlf. 2264 5866 

Bitten.ottesen@ 
sl2022.dk 

Jacob Bogh-Nielsen 
Underlejrchef 
Tlf. 2845 8700 

Jacob.nielsen@ 
sl2022.dk 

Kenneth Bonnichsen 
Kvarterschef 

Tlf. 4033 8487 
Kenneth.bonnichsen@ 

sl2022.dk 

Jonas R .Bonnichsen 
Kvarterschef 

Tlf. 2462 8925  
jonas.bonnichsen@ 

sl2022.dk 

Ida Wengler 
UL-International 
Tlf. 2987 1844  
Ida.wengler@ 

sl2022.dk 

 
 
 
 
 
 
 

     

Pernille Jordt Duedahl 
Info-chef 

Lisbet Hedelund 
Info-chef 

Per Raahauge 
UL-Beredskab 

Robert Wengler 
UL-Beredskab, Vartegn 

Tina Jensen-Sondrup 
UL-Økonomi 

Henrik Søndergaard UL-
Internationalt 

 
 
 
 
 
 
 

     

Steffen Oddershede 
Teknikchef 

Christian Olesen 
Teknikchef 

Lars Christian Nielsen 
Teknikchef 

Henrik Bak  
Teknikchef 

Jonas Bolander 
Toiletchef 

Janne Juel Hansen 
UL-Skadeklinikchef 

 
 
 
 
 
 
 

     

Erik Lunding-Møller 
Kantinechef 

Christian Lagoni 
Kantinechef 

Esben Lind 
Kantinechef 

Anne ”Pelle” Lund 
Cafechef 

Charlotte Hagsholm 
Cafechef 

Solvej Brink 
Minimarkedchef 

 
 
 
 
 

     

Hans Ulrik Kistrup 
WEB-shop 

Thomas Grummesgaard 
Proviantchef 

Torben Skov 
Proviantchef 

Lone Jung Hertel 
 Jobcentralchef    
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Rafter, brænde, toiletter (IS)  
 

SL-Kommune Kvarter Raftedepot 

Albertslund Kroppedal HT4 

Allerød Virksomheden HT4 

Ballerup Virksomheden HT4 

Billund Virksomheden HT5 

Brøndby-Glostrup Kroppedal HT4 

Egedal Byen HT4 

Fredensborg Kroppedal HT4 

Gladsaxe  Virksomheden HT4 

Herlev Kroppedal HT1 

Hillerød Byen HT4 

Hjørring Byen HT5 

Holbæk - Odsherred Kroppedal HT4 

Holstebro - Lemvig - 
Struer Virksomheden HT4 

Horsens Byen HT5 

Hvidovre Kroppedal HT1 

Høje-Taastrup Virksomheden HT5 

Hørsholm Virksomheden HT4 

Ikast-Brande Virksomheden HT4 

KBH2 Byen HT4 

Langeland - Svendborg 
- Ærø Byen HT5 

Næstved Byen HT5 

Randers Byen HT4 

Rebild Kroppedal HT1 

Rudersdal Virksomheden HT4 

Sorø Kroppedal HT1 

Sønderborg Virksomheden HT5 

Thisted Byen HT5 

Tønder Byen HT4 

Ukraine Virksomheden HT5 

Underlejrledelsen UL-torv HT4 

Vejen Kroppedal HT4 

Aarhus1 Byen HT5 

 
 Underlejrtorvet 

Høje-Taastrup 

Brændeplads
er 

Rafter
r 

R
af

te
r

r 

Rafter 
Brænde 

IS-14B 

IS-10 

IS-9 

IS-15 
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Link til lejrkortet: Spejdernes Lejr 2022 (arcgis.com)    --  https://spejderneslejr.maps.arcgis.com/ 

IS-15 
Toilet 
& bade 

Proviant 

INFO & 
Skadeklinik 

Kantine 

Cafe 

Genbrugsplads 

HT4 - Rafter 

Minimarked 

V
artegn

 

https://spejderneslejr.maps.arcgis.com/home/index.html

