
Tilmelding til Spejdernes Lejr 2012 

Alle der vil med på lejren, skal aflevere nedenstående tilmeldingssnip senest den 

29. februar. Hvis du er spejder, skal du aflevere tilmeldingen til din fører. Alle 

andre skal aflevere tilmeldingen til Mikkel Nilsson. 

Om ganske kort tid bliver der åbnet for betaling af lejren på vores hjemmeside 

herlev.dbs.dk. Du kan læse mere på hjemmesiden om, hvordan du gennemfører 

betalingen. Frist for betaling af lejrgebyret er ligeledes den 29. februar. 

Prisen er 1425 kr. for hele lejren (trop og gruppe) og 965 kr. for 5 dage 

(gøgeunger og flok). 

Tilmelding og betaling skal finde sted senest den 29. februar.  
……………………………………….……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 

 

Navn: 

 

Enhed: 

 

Jeg deltager på lejren 5 dage hele ugen 

Jeg deltager i fællestransport til lejren hjem fra lejren 

 

Særlige hensyn (sygdom/medicin, allergi, andet): 

 

 

  



Til sommer skal hele Herlev kreds med på Spejdernes Lejr 2012, 
der er en lejr for alle spejderkorps i Danmark. Man forventer 

ca. 35.000 deltagere, så det bliver en fantastisk oplevelse! 

 
 
 
En lejr for alle 
Spejdernes Lejr 2012 er den første fælles landslejr for de fem spejderkorps i 
Danmark. Lejren er for alle, uanset alder, og den er åben for både internationale 
deltagere og for deltager som ikke er spejdere. Vi skal bo i samme kvarter som de 
andre spejderkredse fra Herlev kommune. 
 
Hvor og Hvornår? 
Spejdernes Lejr 2012 foregår den 21.-29. juli 2012 i Holstebro. Trop og gruppe 
deltager i hele lejren, gøgeunger og flok deltager fra 21.-25. juli. 
 
Prisen på lejren 
Prisen for at deltage i Spejdernes Lejr 2012 er oprindelig 1775 kr. Herlev kreds 
giver et tilskud til kredsens medlemmer, så prisen bliver 1425 kr. for trop og 
gruppe (for hele lejren), og 965 kr. for gøgeunger og flok (for 5 dage.) Prisen 
inkluderer transport, mad på lejren og aktiviteter. 
 
Transport til og fra lejren 
Der er fællestransport til og fra lejren. Nærmere informationer om tidspunkt og 
mødested følger, når vi nærmer os. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aktiviteter 
På enhver lejr skal der være fede aktiviteter, og det er der selvfølgelig også på 
Spejdernes Lejr 2012. Der vil være aktiviteter dagen lang, og somme tider døgnet 
rundt. Der vil være aktiviteter specielt designet for de mindste, de største, dem 
midt imellem og også aktiviteter hvor ALLE kan deltage. Der vil være noget for 
enhver smag. 
 
Få mere at vide 
Læs mere om lejren på www.2012.spejderne.dk.  
 
Lejr for spejdere & ikke-spejdere 
Spejdergrupper og andre grupper af lejrdeltagere bor i fem bydele på Spejdernes 
Lejr 2012. Den sjette bydel er flexlejren. Her er der plads til dem, der har en 
arbejdsopgave på lejren, men også til forældre, tidligere spejdere og alle andre, 
som vil opleve en spejderlejr i kortere eller længere tid uden at høre til i en 
gruppe et sted på lejren.  
 
Flexlejren giver mulighed for at bo i telt eller campingvogn, med mulighed for 
strøm og det hele! Alt, hvad der normalt er på en campingplads. Men der vil også 
blive mulighed for andre boformer. Bor man i flexlejren er der mulighed for at 
melde sig til at løse opgaver på lejren - fx. sælge is, hjælpe med aktiviteter og 
tekniske opgaver. Læs mere om flexlejren og lejrjobs på lejrens hjemmeside. 
 
I Herlev har vi besluttet, at vores lejrplads bliver delt i to - en halvdel til spejderne 
og de daglige førere, og en halvdel til øvrige deltagere fra kredsen. Det er således 
muligt at komme med på lejren og bo som en del af Herlevs lejr, selv om du ikke 
er spejder til dagligt. 
 

www.2012.spejderne.dk 


