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Velkommen til Roskilde 
 
Underlejrchefer: Claus og Anders 
 

Kære alle spejdere, ledere og lejrfrivillige i Underlejr Roskilde 
  
Vi glæder os meget til at byde jer velkommen til Underlejr Roskilde. Vi i underlejrledelsen har nu 
arbejdet i 2½ år på at gøre alting klart til jer, så vi alle kan få en fantastisk lejr og I kan få et godt 
ophold og et fint sted at bo. 
  
Vi begynder lige om lidt at rejse de store telte og klargøre toiletter, bade, raftedepoter, café og 
proviantudlevering. Selve indretningen af underlejrtorvet starter lørdag den 16. juli. Her vil over 
50 lejrfrivillige gå i gang med at opbygge underlejrens vartegn, indrette de store telte, trække 
strøm, bygge underlejens udendørsscene og meget mere. Vores mål er at gøre underlejren 
hyggelig og rar for både spejdere, ledere, lejrfrivillige og besøgende.   
 
Hver underlejr har en farve, og vores underlejrfarve er RØD. Flere steder på lejrtorvet kan I se, 
at vi har fundet inspiration i den røde farve. Dertil har vi også fundet inspiration i seværdigheder 
som findes i Roskilde by – vi har blandt andet en Ragnarockscene, inspireret af musikmuseet i 
Roskilde by, en rød byport, en Containerstribe, Informationen er Roskilde Banegård og på 
bytorvet står det røde Sankt Laurentius Tårn – som også står midt i Roskilde by.   
 
Nedenfor findes en beskrivelse af de enkelte funktioner og områder i underlejren, og samtidig 
præsenteres underlejrteamet.  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 (Leder | Spejdernes lejr 2022) – 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 (kontaktinfo på sidste side). Under lejren kan I kigge forbi vores INFO-telt og få 
svar på spørgsmål. 
 
Vi glæder os til vi ses lørdag den 23. juli – Velkommen til Underlejr Roskilde! 
 
 
Spejderhilsner  
Claus og Anders 
Underlejrchefer Roskilde 
 

https://spejderneslejr.dk/da/Spejderleder
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Stab og økonomi  
 
Teamchef: Jørgen og Bjørn 
 

Til at holde styr på tidsplaner og økonomi har vi vores uvurderlige Stab- og Økonomiteam – eller 
som vi kalder dem - ”De RØDglødende hjerner”. De er underlejrchefernes tætte team og er 
beslutningsdygtige, hvis underlejrcheferne ikke kan træffes.  
 

Kommune- og gruppekontakt 
 
Kvarterschefer: Emilie og Mads 
 

Den daglige kontakt til alle underlejrens kommuner sker via vores to kvarterschefer Emilie og 
Mads. De har de sidste to år været i bred kontakt med jeres kommuneansvarlige, og de er vores 
daglige bindeled mellem underlejrledelsen og alle jer grupper. Emilie og Mads vil tilbringe det 

meste af lejren ude blandt jer på lejrpladserne og er altid til rådig for gode råd og vejledning😊. 
Hver dag kl. 17:00 afholdes der møde mellem alle kommunekontaktpersoner og 
underlejrledelsen i kantineteltet. 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 informationer, som 
kommunekontaktpersonerne giver videre til alle jer grupper. 

Der er kaffe og te til møderne 😊 og første møde er ankomst-lørdag kl. 17:00 (husk kop). 
 

Gruppejobs 
 
Jobcentralchef: Daniella  
 

Daniella er underlejrens jobcentralchef. Hun styrer med sikker hånd koordinationen mellem 
kommunernes jobansvarlige og underlejrens behov for hjælp. Det kan være hjælp til alle kendte 
og ukendte opgaver, for at vores underlejr kan fungere. 
Allerede nu har Daniella bedt alle kommuner om at stille hjælpere fra grupperne til toilet- og 
badrengøring, nattevagter 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, f.eks. 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!  
Daniella træffes i INFO-teltet dagligt mellem kl. 08:00 -10:00. 
Der holdes møde med jobansvarlige fra grupperne hver dag klokken 17:00 i kantineteltet. Der er 
kaffe og the til møderne, så husk at medbringe en kop. 



 
 

 

Underlejr Roskilde 
Velkomst og praktiske informationer 

 
 

 3 /13 

 

INFO-teltet 
”Roskilde Banegård” 
Teamchefer: Kim og Ulla 
 

 
Underlejrens infotelt er åben dagligt fra kl. 08:00 – 20:00.  
På ankomst- og afrejsedag vil der dog være åbent udover den normale åbningstid. 
 
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-teltet 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, da det ellers er meget besværligt for jer at 
ændre. Så vær omhyggelige med at rette jeres tilmeldingslister inden ankomst – så vil 

indtjekningen gå hurtigt. Informationen har ikke mulighed for at rette i tilmeldingerne😊.  
 
Tjek-ud skal ske løbende, når en spejder eller en gruppe forlader lejren. Ved lejrens afslutning 
skal lejrpladsen godkendes af en fra underlejrteamet, inden I kan forlade lejren. 
 
Post modtages i INFO dagligt om eftermiddagen fra det centrale postkontor.  
Det kan afhentes fra kl. 17:00. Posten udleveres kommunevis. 
 
Postadresse:  
Skriv: 
Spejdernes navn (f.eks. Anders And)                                             
Spejdergruppes navn (f.eks. Grønspætte Trop) 
Spejdergruppens kommune (f.eks. Andeby Kommune)  
Underlejr Roskilde 
Spejdernes Lejr 2022  
2644 Hedehusene 
 
Hittegods indleveres og registreres løbende. Alt indleveret hittegods forbliver i den INFO, den 
afleveres til. 
 
Mobilopladning vil ske i en særlig container, der er placeret umiddelbart ved siden af 
informationen. Åbningstid fra kl. 07:00 – 09:00 og igen fra kl. 16:00 – 19:00. HUSK at medbringe 
opladerboks med tydeligt navn på jeres spejdergruppe som nævnt i Infopakke 4. Vi tager ingen 
ansvar for skader der sker med enhederne under opladning. 
 
Lejrarmbånd- og skejserudfordringer kan vi også hjælpe med i informationen, så driller 
skejserchippen, eller er lejrarmbåndet blevet for stramt, så kig ind i info-teltet. 
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FLAGHEJSNING og -STRYGNING 
Vi har kl. 08:00 flaghejsning og kl. 20:00 nedhaling ved underlejrens flagallé. Der er rejst mange 
flagstænger; et 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 ceremonien med respekt for flaget. 
 
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. Udlevering af medicin udenfor INFO-teltets åbningstid kan ske efter nærmere aftale. 
  
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. 
 
 

Beredskab 
 
Teamchefer: Bo og Mads 
 

Underlejren har som tillæg til lejrens overordnede beredskab også en beredskabsgruppe. Bo og 
Mads er vores daglige kontakter, og de har den daglige koordination med lejrens øvre 
beredskab.  
 
Opsætning af telte: Her henvises til infopakke 3, hvor de overordnede regler er beskrevet. 
 
Der findes to brændeskærepladser. 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 brændeskærepladserne og må kun 
betjenes af personer over 18 år. Benzin til saven opbevares med omtanke. Hjælp gerne jeres 
udenlandske venskabsgrupper (eller andre der ikke har motorsav med) med at få savet brænde. 
 
Raftedepoter: Depoterne er bemandet for udlevering lørdag den 23/7 kl. 9-19 og søndag den 
24/7 kl. 8-16. Ved udlevering af rafter skal man medbringe kvittering for køb af rafterne, så få 
gerne en kopi af denne med hjemmefra, fra gruppens kasserer. Det er praktisk at medbringe 
arbejdshandsker, når der afhentes rafter. 
I underlejren findes der tre raftedepoter RO1, RO2 og RO3 (se underlejrkortet) – og man SKAL 
hente rafter på det depot, som man har fået tildelt (se liste nedenfor). Brænde findes også i 
depoterne RO1, RO2, RO3. 
Når lejren skal nedbrydes, kan de 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 kommer 
inden afrejse. 
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Teknik  
 
Teknikchefer: Oliver og Martin 
 

Ingen spejderlejr uden et effektivt teknikteam, som fixer alt fra stort til småt. Vi har samlet et 
superteam med 2 teknikchefer, som har en masse frivillige til at hjælpe. Teknikteamet vil knokle 
med at gøre underlejren klar i forlejren – og kan så forhåbentlig slappe af på lejren. Skulle der 
være behov for teknisk assistance, f.eks. til toiletter eller strømudfald under lejren, kan de 
tilkaldes ved henvendelse til underlejrens INFO-telt. 
 
I underlejren findes tre toiletområder samt et der er fælles med UL Høje Tåstrup (de såkaldte IS-
punkter), hvor der er installeret toiletter. Her findes også handicaptoilet. På underlejrtorvet (IS-
15) findes der også badeforhold. Det er alle spejdergrupperne, som sørger for den daglige 
rengøring. Alle kommuner har af vores Jobcentralchef Daniella 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 – 12.00, 15.00 – 
17.00 og så igen en hurtigt godnatrengøring kl. 21.00 – 23.00, 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 til stede fra underlejren til at 
orientere om rengøringen og sikre at der udleveres rengøringsmaterialer. 
 
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 Infopakke 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😊. 
 

Skadeklinik 
”Førstehjælpskassen” 
Teamchef: Ella 
 

Skadeklinikken på underlejrtorvet har åbent dagligt fra kl. 7:45 til kl. 19:00 (på ankomstdagen 
dog først fra 13:00). Alle spejdere under 15 år skal følges af en voksen, og der skal medbringes 
dokumentation for den tilskadekomnes personnummer, f.eks. sundhedskort eller kopi heraf. 
Skadeklinikken samarbejder med lejrens hospital. Ambulance kan køre direkte til 
Skadeklinikken. 
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Internationalt  
 
Teamchefer: Klaus og Ole 
 

I Roskilde har vi rigtig mange udenlandske grupper på besøg. Ca. 1000 udenlandske spejdere 
fordelt på ca. 23 lande er tilmeldt vores underlejr og er fordelt rundt i de fleste kommuner. Den 
daglige kontakt til de udenlandske spejdere sker gennem venskabsgrupperne hjulpet godt på vej 
af Klaus og Ole som er underlejrens internationale koordinatorer.  
 
Vi får besøg fra følgende lande: Burundi, Cameroun, Canada, Egypten, Elfenbenskysten, 
Frankrig, Irland, Israel, Italien, Norge, Pakistan, Qatar, Spanien, Sverige, Tyrkiet, Tyskland, UK og 
USA. 
 
Klaus, Ole og de andre fra det internationale team træffes i INFO-teltet i informationens 
normale åbningstid og vil selvfølgelig være til stede i INFO-teltet på hele ankomstdagen og 
afrejsedagen. 
 

Proviantudlevering 
”Madkurven” 
Teamchefer: Sanne og Susanne 
 

”Uden mad og drikke duer helten ikke” og i vores proviantudlevering ”Madkurven” sørger Sanne  
 og Susanne for, at spejderne får ingredienser til dejlig spejdermad.  
  
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 længere laves ændringer hertil. 
Specialvarer til allergikere, veganer mm., leveres kun til de 
grupper, der har forudbestilt disse varer.  
 
Kogebogen: I skal være opmærksom på, at til opskrifterne 
i afsnittene PRØV NOGET NYT og INSPIRATION til lejrens 
øvrige måltider, har proviantudleveringen et delvist 



 
 

 

Underlejr Roskilde 
Velkomst og praktiske informationer 

 
 

 7 /13 

 

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 supermarkedet på lejren, dog kan der være begrænset udvalg såfremt jeres 
specifikke madplan indeholder andre ingredienser. I kan også 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. 
 

 

Café Kolonihavehuset 
Dagtimerne 
Caféchefer: Mette, Snus og Lene 
 

Den hyggelige ”Café Kolonihavehuset” holder åbent dagligt kl. 10.00 – 23.00. Første åbningsdag 
er fredag den 22/7. 
I dagtimerne er kolonihaven en hyggelig kagecafé, hvor ”Mormor” serverer vafler, diverse 
hjemmelavede kager, tærter, boller, sandwich, kaffe, is og andet godt. Det er et hyggeligt 
åndehul, hvor spejdere i alle aldre og besøgende på lejren kan slappe af over en kop kaffe med 
hjemmebagt kage eller snuppe en bid brød - alt sammen til spejdervenlige priser.  
  
Caféen er samtidig velegnet til at holde møde eller tjekke e-mails, da vi har en del elstik i cafeen.  
Det er muligt at reservere bord og bestille mødeservering – så har vi det klart når I kommer. 
 
 

Café Kolonihavehuset 
Aften 
Caféchefer: Kim og Palle 
 

Om aftenen rykker ”Morfar” ind i caféen. Nu bliver caféen til et velfortjent pusterum for ledere 
og lejrfrivillige. Der serveres lette anretninger, og ølhanerne bliver åbnet for personer over 18 
år.  
Det vil stadig være muligt for lejrens børn at komme op i caféen og købe popcorn,  is mm. 
 
Skulle du få lyst til et slag ludo eller vil du slå resten af dine ledervenner i kortspil, så kan du i 
cafeen låne diverse spil.    
 
I Cafeen finder I også Ragnarock Scenen. Her vil cafeens aftenpersonale sørge for, at der 
indimellem bliver underholdning og har du lyst til selv at underholde, så kom hen til os i cafeen 
og meld dig. Du kan læse mere om scenen senere i nyhedsbrevet 
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Minimarked 
”Købmand Rødbeden” 
Teamchef: Christian 
 

Hos Købmand Rødbeden kan man købe chips, slik og sodavand mv., ligesom der selvfølgelig 
også kan købes andre fornødenheder. Vi ved jo alle, hvad der er vigtigt for en spejderkøbmand 

at have af varer på hylderne😊. Christian og hans gæve team sidder klar ved kassen. 
Åbningstider:  
Lørdag 23.07 kl. 15:00 – 20:00 
Søndag 24.7 til fredag 29.7 kl. 8:00 til 20:00 
Lørdag 30.07 kl. 08.00 – 14.30 
Søndag 31.07 lukket 
 

Kantinen 
”Den røde gryde”  
Teamchef: Brigitta, Hans Henrik og Kim 

Alle de lejrfrivillige, som vil gøre alt for at I får en god lejr, skal selvfølgelig have et sted at spise. I 
Underlejr Roskildes kantine sørger Brigitta, Hans Henrik og Kim for, at der bliver lavet mad til de 
frivillige både morgen, middag og aften.  
Kantineteltet vil også blive brugt til møder af forskellig art, det er f.eks. her vi holder 
kvartersmøder. 
 

Webshop 
 
 
 

Forkæl én du holder af på Spejdernes Lejr 2022. Gennem vores webshop www.spejderpost.dk  
kan du (eller spejdernes forældre) bestille pakker med personlige hilsner, som vil blive leveret 
direkte til lejren. Www.spejderpost.dk bliver opbygget som enhver anden webshop, og det er 
her muligt at fylde kurven med slik og snacks, samt kagemænd og -koner til fødselsdag og fest. 
Efter valg af varer angiver du den ønskede leveringsdato, skriver en personlig hilsen og så sørger 
vi for, at den kommer frem til modtageren på lejren.  
Pakken vil blive leveret til Informationen. Her udleveres pakkerne 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 indtil lørdag 30. juli 2022, som er sidste leveringsdag. 
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Det røde bræt  
 
 
 

SOM SKREVET TIDLIGERE:  
På midten af vores underlejrtorv i UL Roskilde, bygger vi et tårn, som er inspireret af Sankt 
Laurentius-tårnet med Byens hus i midten af Roskilde by. Vi vil gerne invitere alle grupper i 
Underlejr Roskilde til at bidrage med vægbeklædning af dette tårn.  
 
I skal derfor til lejren medbringe et træbræt, som I ved ankomst til lejren er med til at opsætte 
på tårnet.  

• Brættet skal have følgende mål: være 120 cm langt, 10 cm i højen og være 19 mm i 
tykkelse.  

• Brættet skal være postkasserød som baggrundsfarve (pantone 185) 

• På brættet skal stå gruppens navn, jeres korps, jeres hjemby og hvilket land I kommer 
fra.  

• Der skal også være en tegning/maleri af noget hjemligt fra jeres gruppe eller by 
 
Kom forbi INFO-teltet med jeres bræt når I er ankommet til lejren, så hjælper vi med at få sat 
det fast på tårnet.  
 
Hvis nogle af de udenlandske grupper ikke har fået lavet et bræt, kan de ligeledes kikke forbi 
INFO-teltet. Her vil de få mulighed for at fremstille et bræt.  
 
I løbet af lejren kan I komme forbi og se tårnet med alle gruppernes brædder, ligesom det bliver 
muligt at komme op i tårnet og nyde udsigten. 
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Underlejrens to scener 
 
 
 

I Underlejr Roskilde har vi to underlejrscener, nemlig Rød Scene samt Ragnarockscenen. 
Rød Scene er en stor udendørsscene bygget op som et vikingeskib, og med et bagtæppe som 
hylder musik- og kirkebyen Roskilde. Scene er en åben scene. Det vil sige, at I som gruppe, 
kommune, eller andre kombinationer, kan booke scenen, hvis I har lyst til at lave en aktivitet.  
Vil I afholde en fælles sangevent, får I lyst til at holde dansekonkurrence, læse godnathistorie for 
mange spejdere, eller andre sjove indslag, kan I også gøre det. I kan også låne et lille lydanlæg, 
hvis der bliver behov for det. Underlejren afholder også små events og aktiviteter for alle på 
scenen i løbet af lejren. Information om dette findes i INFO-teltet, og det er også her scenen kan 
bookes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den anden, og lidt mindre og hyggelige scene, befinder sig i Café Kolonihavehuset. Scenen 
kalder vi Ragnarock, inspireret af Roskildes berømte rockmuseum. Denne scene er også en åben 
scene, så er du en haj i guitarspil og vil holde en lille koncert, er det stedet du booker. Er du en 
fantastisk historiefortæller, er der helt sikker nogle spejdere som gerne vil høre en historie. Har 
du en anden fantastisk ide til en event, så kig ind til os i Café Kolonihavehuset, og tag en snak 
med os. Også på denne scene kommer der lidt planlagte events i løbet af ugen. Information om 
dette finder I også i INFO-teltet og caféen.  
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ANKOMST før lejrstart 
 
 
 

Har I brug for at ankomme til lejren før den starter lørdag, kan det sagtens lade sig gøre. Dette 
kan være for at bygge lokale vartegn, opmærke klynger og pladser eller for at modtage materiel.  
Ankommer I inden lørdag kl. 8:00: 
Send e-mail til Kvarterscheferne Emilie og Mads inden lejren, så vi ved I kommer. 
Når I er ankommet, så kom forbi underlejrtorvet og fortæl at I er her, og hvor mange personer I 
er. Beskeden skal til Beredskabscheferne Mads og Bo. 
 
Det er ok at overnatte på gruppens område og det er også muligt at få udleveret rafter. Man er 
selvforsynende med hensyn til mad og drikke, og der vil være begrænset antal toiletter åbne, 
ligesom man skal forvente at kommer til at hjælpe med rengøringen af disse løbende og inden 
lejrens åbning. 
 
Det vil være muligt at komme kørende ind på lejrområdet fra fredag d. 22. juli kl. 08 til lørdag d. 
23. juli kl. 07 for aflevering af gruppens grej. I så fald behøver I ikke give besked om ankomst. 
 
Det var 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 Roskilde Facebookside (søg: Underlejr Roskilde – Spejdernes 
Lejr 2022); her er I meget velkomne til at lægge billeder op og skrive kommentarer, men 
officielle informationer og spørgsmål vil altid blive udsendt på mail. 
  
  
 
Med store spejderhilsner og snarligt gensyn 
 
 
Claus og Anders 
Underlejr Roskildes underlejrchefer 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Underlejr Roskilde 
Velkomst og praktiske informationer 

 
 

 12 /13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rafteudleveringsdepoter  



 
 

 

Underlejr Roskilde 
Velkomst og praktiske informationer 

 
 

 13 /13 

 

 
 
 
 
 
 
 

Underlejr SL-Kommune Kvarter Raftedepot 

Roskilde Esbjerg - Fanø Domkirken RO1 

Roskilde Helsingør Domkirken RO1 

Roskilde Lolland - Guldborgsund Domkirken RO1 

Roskilde Aarhus2 Domkirken RO1 

Roskilde Frederikssund-Halsnæs Musikken RO1 

Roskilde Herning Musikken RO1 

Roskilde Skive - Morsø Musikken RO1 

Roskilde Odense Domkirken RO1 

Roskilde Køge Vikingeskibet RO1 

Roskilde Mariagerfjord Vikingeskibet RO1 

Roskilde Middelfart Musikken RO2 

Roskilde Silkeborg Musikken RO2 

Roskilde Skanderborg - Odder Musikken RO2 

Roskilde Roskilde Domkirken RO2 

Roskilde Viborg Domkirken RO2 

Roskilde Haderslev Domkirken RO3 

Roskilde KBH1 Domkirken RO3 

Roskilde Aalborg Domkirken RO3 

Roskilde Underlejrledelsen UL-torv RO3 

Roskilde Færøerne Domkirken RO3 

Roskilde Favrskov Vikingeskibet RO3 

Roskilde Kerteminde - Nyborg Vikingeskibet RO3 

Roskilde Ringkøbing-Skjern Vikingeskibet RO3 

Roskilde Slagelse Vikingeskibet RO3 

Roskilde Vesthimmerlands Vikingeskibet RO3 

RO1 

RO2 

RO3 


