Inspirationsvinkler til Spejdernes Lejr 2022
Vinkel 1: Danmarks stærkeste fælleskab mødes i Hedeland Naturpark
Kort uddybning: Fra den 23. til 31. juli 2022 vil Nordens største spejderlejr blive afholdt på
Sjælland. Cirka 32.000 spejdere mødes i Danmarks stærkeste fællesskab på tværs spejderkorps,
aldersgrupper, religioner og landegrænser. Cirka 900 spejdergrupper deltager og over 30
lande er repræsenteret. Spejdergrupper er ofte et socialt samlingspunkt i lokalmiljøet, hvor der
er plads til alle og hvor man lærer at løfte i flok. Desuden har flere spejdergrupper
internationale venskabsgrupper, som de mødes med på lejren.
Casegrupper på lejren:
10-årig pige, Karla, med muskelsvind deltager på lejren med hjælp fra hele gruppen
Sufistisk spejdergruppe fra Ishøj skal med på deres første Spejdernes Lejr
Fuglebjerg spejdergruppe består af spejdere fra to forskellige korps. Derudover deltager de
sammen med en venskabsgruppe fra Skotland og har fokus på kulturudveksling.
Spejdernes Lejr samarbejder med dagtilbuddet Solgaarden fra Høje-Taastrup, hvis brugere
med særlige behov hjælper til på lejren, dér hvor det er muligt.
Et større samarbejde mellem Spejderkaffe og Mercy Scouts i Uganda eksemplificeres bl.a. ved
at to ugandiske spejdere deltager på Spejdernes Lejr

Vinkel 2: Spejderlivet er vigtigt for fremtidige generationer
Kort uddybning: Mest muligt af spejderlivet foregår udendørs i naturen, hvor spejdere i alle
aldersgrupper lærer at passe på hinanden og omgivelserne. Spejdernes Lejr 2022 har temaet
”Fælles om fremtiden” og sætter derigennem fokus på, hvad vi som individer, gruppe og
samfund kan gøre for at sikre vores alles fremtid. Temaet er bl.a. udgangspunkt for de over
200 aktiviteter på lejren og lejrens vartegn, en læringsspiral i Hedeland Naturpark, sætter fokus
på verdensmålene.
Casegrupper på lejren:
En spejdergruppe fra Nordjylland (Saltum) renser strande for affald. Gruppen er en del af
havmiljøvogterne.
En spejdergruppe fra Buddinge har lavet et madlavningsmærke op til lejren, hvor de bl.a. skal
teste de opskrifter som er i Spejdernes Lejrs kogebog.
Nørre Alslev Spejderne er med i det landsdækkende projekt Vilde Rødder. Et samarbejde
mellem Det Danske Spejderkorps, Landsforeningen Praktisk Økologi og Danmarks
Naturfredningsforening.
Vinkel 3: Nordens største event for børn og unge er drevet af frivillige
Kort uddybning: 32.000 spejdere deltager på Spejdernes Lejr, hvilket gør det til Nordens
største event for børn og unge. Lejren er primært organiseret af tusindvis af frivillige, hvoraf
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mange også er spejderledere i dagligdagen. Planlægningen startede allerede i 2019, og, på
grund af Covid-19, har der været hundredvis af online planlægningsmøder i hverdagsaftener.
Vi forventer knap 4.000 frivillige er aktive på selve lejren.
Casegrupper på lejren:
Spejderen, Torben Stenstrup, har skrevet bøger med fokus på frivilliges rolle i foreningslivet,
hvor han har brugt sin store erfaring som spejderleder.
Celine Lilienhoff Jagd (f. 1992) er den ene af to frivillige områdechefer for Kommunikation på
Spejdernes Lejr 2022. Hun har været involveret i planlægningsarbejdet siden oktober 2019 og
er desuden trop- og spejderleder i Virum-Sorgenfri gruppe.
Future Leaders er et partnerskab mellem KFUM og tunesiske spejdergrupper, cirka 30 spejdere
fra Tunesien deltager på Spejdernes Lejr

Strategisk vinkel 4: Morgendagens ledere kommer fra spejderbevægelsen
Kort uddybning: En af de ting, der gør spejderlivet unikt er, at det er unge som oplærer andre
unge i gruppen. Ofte er spejderlederen blot et par år ældre end resten af gruppen. Det giver de
børn, der har lyst, muligheden for i en tidlig alder at tage ansvar og lære fra sig, hvilket skaber
unikke rammer for børn og unge. Et andet vigtigt element af spejderlivet er, at der er plads til
at fejle. Det er okay, at man ikke lykkes med sit projekt, ’blot’ man lærer af sine fejl. En slags
learning-by-doing tilgang. Spejdere er morgendagens ledere med en medmenneskelig
mission. Lars Lykke Rasmussen og Lars Kolind har blandt andet været spejderledere.
Casegrupper på lejren:
Haderslev spejdergruppe arbejder aktivt med at udvikle pigers lederevner gennem praksis og
sparring. Ofte er en pige fra 7-8 klasse leder af en gruppe spejdere fra 5-6 klasse.
Flere end 80 unge i starten af 20’erne har startet deres egen spejdergruppe, KROPT. Her laver
de adventurespejderløb, spejderuddannelse og et stort løb, Timeglasset, på Spejdernes Lejr.
Strategisk vinkel 5: Følg en gruppe til deres første lejr
Kort uddybning: Den sidste Spejdernes Lejr blev afholdt i Sønderborg i 2017, og dette års
Spejdernes Lejr er derfor for mange vedkommende deres første spejderlejr. De fem danske
spejderkorps oplever samlet set en stigende interesse og medlemsantal, og især i byerne
vokser ventelisterne til spejdergrupperne.
Holmen Spejdergruppe startede op i 2019 og har allerede 131 aktive spejdere, hvoraf
størstedelen er tilmeldt Spejdernes Lejr og deres første store lejroplevelse.
For yderligere informationer kontakt Kommunikationskonsulent Bue Heckmann på
bue.heckmann@spejderne.dk eller 8188 4791. I kan finde billeder fra Spejdernes Lejr 2022 på
foto.sl2022.dk – husk blot at kreditere fotografen.

