Fakta om Spejdernes Lejr 2022
Spejdernes Lejr 2022 er Nordens største spejderlejr med 40.000 deltagende børn og unge, og
vi forventer yderligere 60.000 gæster besøger Spejdernes Lejr. Lejren afholdes fra den 23. til 31.
juli 2022 i Hedeland Naturpark, Sjælland. I løbet af lejrens ni dage vil spejdere på tværs af
lande, korps og alder mødes i et stort fællesskab, hvor de synger sange, laver mad over bål og
ikke mindst har over 200 sjove, udfordrende og lærerige aktiviteter, der både foregår i
Hedeland Naturpark og de tre værtskommuner: Høje-Taastrup, Greve og Roskilde.
Hvorfor afholdes Spejdernes Lejr? Lejren bidrager til at realisere spejdernes mission om at
gøre børn og unge beredt til livet gennem fællesskab, friluftsliv og udfordringer og vise vores
omgivelser, hvordan det er at være spejder i dag. Som spejder er det vigtigt at gøre en positiv
forskel, og det sætter lejren bl.a. fokus på gennem temaet: Fælles om fremtiden. Det er gratis
at besøge lejren og man kan frit deltage i udvalgte spejderaktiviteter og afprøve spejderlivet.
En midlertidig by på størrelse med Næstved: Spejdernes Lejr 2022 har en omsætning på over
100 mio. kroner, og en stor del af dette går til at bygge den nødvendige infrastruktur til de
40.000 deltagere. Lejren dækker knap 3km2 i den sydlige del af Hedeland og består bl.a. af
midlertidigt lejrhospital, et sceneområde med plads til 40.000 siddende tilskuere, en
børnehave, 1.100 toiletter og 300 bade, 7.000 parkeringspladser, et spejdertorv med butikker
og caféer samt fire underlejre med hver sin kantine, vartegn og informationsområde.
Lidt tal fra lejren:
-

Cirka 100.000 vil have været forbi Spejdernes Lejr i perioden 23.-31. juli 2022
Over 150 internationale grupper fra 29 lande deltager på lejren
Over 200 sjove og lærerige aktiviteter er planlagt
Lejren har en samlet omsætning på over 100 mio. kroner
Lejren efterlader blivende installationer for knap 8 mio. kroner, bl.a. en ’Læringsspiral’
Over 4.000 frivillige bidrager før, under og efter lejren
Der vil blive brugt over 180.000 meter rafter under lejren
Lejrens fire kantiner vil tilsammen servere over én million måltider

Aktiviteter på Spejdernes Lejr: Vi har skabt over 200 aktiviteter som tager deres
udgangspunkt i lejrens tema: Fælles om fremtiden. Det giver over 380.000 aktivitetstimer, som
alle har ambitionen om at være sjove såvel som udviklende for alle aldre. Aktiviteterne
inkluderer kæmpelabyrinter, yoga, forhindringsløb, Guiness rekordforsøg og meget mere. Og
det er ikke kun i Hedeland Naturpark aktiviteterne foregår, man vil også kunne lave
søspejdaktiviteter i Greve Marina og deltage i verdens største klatreaktivitet i Roskilde by.
Hvem står bag Spejdernes Lejr? Bag lejren står foreningen Spejderne og de fem
medlemskorps: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske
Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Spejdernes Lejr 2022 afholdes
desuden i tæt samarbejde med de tre værtskommuner: Høje-Taastrup, Greve og Roskilde.
Det er tredje gang lejren afholdes. I 2012 blev den afholdt i Holstebro og i 2017 i Sønderborg.
Mere information? Du kan finde yderligere oplysninger om Spejdernes Lejr 2022 på
www.spejderneslejr.dk eller kontakte Bue Heckmann, kommunikationskonsulent på 8188 4791. Du kan
også finde billeder fra 2017-lejren her eller fra 2022 lejren her. Husk blot at kreditere fotografen.

