
Kalder alle spejdere og ledere i Prins Hamlet Gruppe!

Det store højdepunkt i 2022 bliver Spejdernes Lejr,  
hvor vi skal mødes med 40.000 spejdervenner fra Danmark og hele verden!

OM LEJREN
Vi skal bo i underlejren ROSKILDE sammen med resten af Helsingør Kommune - i et kvarter,  

som kommer til at hedde Kong Olavs Kvarter. Vi skal bo sammen i Prins Hamlet Gruppe  
og etablerer vores egen lejrplads med telte, pionering, bålsteder og fælles

opholdsarealer mm. På lejrpladserne rundt omkring os vil de øvrige spejdergrupper fra
hele Helsingør Kommune ligge, så vi kan få nye spejdervenner fra vores område.  

Vi får også besøg hele lejren af vores venner fra Skotland. 

AKTIVITETER
Vi spiser morgenmad, frokost og aftensmad på vores lejrplads, men formiddag,
og eftermiddag skal spejderne ud og deltage i en masse forskellige aktiviteter
sammen med andre spejdere. Ved flere af aktiviteterne er mange tusinde børn
og unge i samme aldersgrupper samlet og der er bl.a. lege og underholdning,

hvor det er sjovt at være rigtig mange. Mange af aktiviteterne hænger sammen
med lejrens tema, som er ”Fælles om Fremtiden”.

Hele lejren ligger i Hedeland i Roskilde, som er en gammel grusgrav med omliggende marker.  
Det er en hel provinsby, som skyder op med telte, og der er meget planlægning og mange  

forberedelser i forhold til vand, toiletter, strøm, sceneområde, sikkerhed, rafter/brænde,  
underholdning og aktiviteter mv.



PRISEN
Priserne er beregnet så de indeholder mad, lejrpladsleje, logistik, rafter og brænde mm.  

samt alle aktiviteter og events i løbet af lejren og i nogle af priserne  
også transporten frem og tibage til lejren.

 

Junior, Trop og Klan deltager på hele lejren fra lørdag den 23. juli til søndag den 31. juli. 
Prisen for dem bliver kr. 2300,- inkl. fælles transport i bus.

I kan betale hele beløbet på en gang, eller vælge flere rater frem til sommerferien.
 

Familiespejdere, Mikroer og Minier deltager på halv lejr fra onsdag den 27. juli til lørdag den 30. juli.
Mikroer og Minier koster 1600 kr. 

Familiespejdere 600 kr. eksklusiv fællestransport.
Familiespejder Forældre 1000 kr. eksklusiv fællestransport.

Alle børn under 3 år er gratis.

Hvis i har en meget stram økonomi, er der som altid mulighed for at tage kontakt til
Sonja på sonja@prinshamlet.dk for at aftale en nedsat betaling i fuld diskretion.  Det er meget vigtigt 
for os, at det ikke er økonomien, der sætter grænser for de gode oplevelser for Prins Hamlet Gruppe.

TILMELDING 
I skal huske at bruge jeres medlemsnummer og logge in i Medlemsservice, 

når i tilmelder jer til lejren. Så skal vi ikke manuelt 

https://medlem.dds.dk/event/id/38112/register

Sidste frist for tilmelding er 30. april 2022

Infobrev for deltagere kommer primo maj. 

Har i spørgsmål til ovenstående så skriv til Mille på mille@prinshamlet.dk

https://medlem.dds.dk/event/id/38112/register

