
 

 

Tilmelding til Spejdernes lejr sammen med Vildbjerg/Timring Gruppe. 

ULVE 

Pris: 1280,- som indbetales til kontonr. 7670 1944839.  

Husk at skrive spejderens navn / Spejdernes Lejr på indbetalingen. 

Man kan vælge at indbetale hele beløbet ved tilmelding, 

 eller indbetale 800,- nu og de sidste 480,- senest d.15. juni 

Hvis familien hjælper med teltopsætning til Vildbjerg Cup,                                   

tilbagebetales 830,- i august måned. 

Prisen inkluderer fuld forplejning, aktiviteter, teltindkvartering og transport m. bus. 

Lommepenge indbetales senere på et ”skejser”armbånd”. (nærmere info kommer) 

Din spejderleder kan svare på de fleste af dine spørgsmål, men du kan også søge 

informationer på Kallabassem.dk eller Spejdernes Lejr 2022’s hjemmeside. 

 

Med venlig hilsen  

Spejderlederne i Vildbjerg / Timring Gruppe. 

VI GLÆDER OS TIL EN FANTASTISK UGE SAMMEN MED 

DIG OG ALLE DE ANDRE SPEJDERE I DANMARK. 

  -------------KLIP---------KLIP--------------- 

Tilmeldingsfrist senest ons. d. 30. marts til din spejderleder, som tilmelder os fælles. 

Navn:____________________________________________________ 

Jeg skal selvfølgelig med                Jeg misser desværre denne spejderoplevelse 

Særlige hensyn: (allergier, medicin o.l.)________________________________ 

________________________________________________________________ 

Forældre-underskrift:_______________________ 

 

 



 

 

GLÆD DIG !! 

Til sommer kan DU som spejder deltage i ”Spejdernes Lejr 22”. 

Det bliver en kæmpe spejderoplevelse, og vi er mange fra Vildbjerg/Timring, der er 

max. klar til at tage med og få oplevelsen sammen med DIG. 

Pris for lejren 2250,- men DU kan komme på lejr for 1000,- hvis din familie hjælper 

med teltopsætning til Vildbjerg Cup. 

Er du ulv kan du deltage fra d. 25 -28. for 1280,- men slippe med 450,- hvis du og 

din familie hjælper med teltopsætning til Vildbjerg Cup. 

Vi mødes med 40.000 andre spejdere, laver aktiviteter, deltager i store lejrbål, går i 

butikker, står i toiltekø og snakker måske med spejdere fra Assens eller Australien.  

Men vi har vores egen lejrplads midt i den store spejderby. Her skal vi sove i telt, 

hjælpes ad med at lave mad, hygge om lejrbålet og slappe af i hængekøjerne. 

Lejren ligger i Hedeland Naturpark mellem  Roskilde, Greve og Høje Tåstrup 

Transport og al forplejning er med i prisen 

Mere info og tilmelding kommer løbende her i foråret, men sæt kryds i kalenderen, 

så DU ikke går glip af denne kæmpestore oplevelse.    

 

 

 

 

 

 

 

VI GLÆDER OS TIL AT KOMME PÅ LEJR SAMMEN MED DIG. 

 


