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Vilde tal fra Spejdernes Lejr 2022

Her et billede af den kæmpe kageperson, som Føtex i Roskilde havde sponsoreret til Spej-
dernes Lejr. Foto: Maja Kongegaard Bramm

Et tilbagevendende spørgsmål ved store arrangementer er altid, interesse i at få nogle 
hårde tal ud om lejren. Vi har herunder samlet nogle sådanne tal.

Blandede tal
3697 internationale delta-
gere.

100 lejrfrivillige i supermar-
kedet.

380 busser.

1350 ting i hittegods (optalt 
lørdag). 

6043 brugere på 
SL2022-netværket, som har 
generet 5,35 TB trafik.

4500 ruller toiletpapir – i alt 
2700 km

Så er der mad
Så meget mad er der blevet 
brugt på lejren:

60.000 blomkål.

100.000 skiver pålæg. 

34.800 liter mælk – i 2320 
mælkekasser. 

6 tons havregryn. 

7000 kg kylling. 

55.000 pølser. 

11.000 hele majs.

Og lidt til dessert
Der er også blevet købt en 
vis mængde snacks:

120.000 gifflar i alt (10.000 
poser). 

40.000 poser chips. 

700 kagemænd/koner. 
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Find flere spændende historier og billeder på Facebook (Spejdernes Lejr), Instagram (spej-
derneslejr), radio (spejderneslejr.dk/radio) og lejrens hjemmeside (www.spejderneslejr.dk).

Travlhed på hittegodskontoret

Det er jo ikke så mærkeligt, at 
der en del hittegods, når 32.000 
spejdere har været samlet. 

Der har været travlt på hitte-
godskontoret på Spejdernes 
Lejr 2022.

Der er i løbet af lejren er blevet 
indleveret 1538 glemte ting og 
sager.

Lige nu er der indleveret 165 
drikkedunke, som spejderne har 
glemt rundt omkring på lejren, 
når de har haft det sjovt.  

Tandbøjle og 416 ting
Herudover har hittegods-
kontoret bl.a. fået indleve-
ret tandbøjler, medicin og 
endda en hel spejderygsæk 
fyldt med oppakning.
 
Heldigvis har 416 ting og 
sager også fundet sin ejer-
mand i løbet af lejren tak-

Hvad har været din bedste oplevelse på Spejdernes Lejr 2022?

Luc fra Frankrig: 
“Møde folk fra for-
skellige kulturer.”

Theophile fra 
Frankrig: “Alle akti-
viteterne og opleve 
lejren.”

Sondre fra Norge: 
“At kunne prøve 
klatrevæggen to 
gange.”

Jakob fra Norge: 
“At prøve aktivite-
ten Super Mario 
Kart.”

Michael fra Amerika: 
“Maden.”

Amina fra Tyrkiet: 
“At være en del af at 
bygge “Gislinge bå-
den” og prøve andre 
vikinge aktiviteter.”

María fra Spanien: 
“Musikken og cere-
monierne.” 

Matthew fra Eng-
land: “At spille fod-
bold mod de tyske 
spejdere.”

ket være de gode folk i hit-
tegodskontoret.  
Hvis du skulle komme i tan-
ke om noget, du har glemt 
på Spejdernes lejr, kan du i 
30 dage efter lejren skrive 
til: 

lisbet.hedelund@sl2022.dk 

og spørge om, det skulle 
være blevet indleveret til 
hittegodskontoret. 

Foto: Christian Bundgaard


