LEJRAVIS
Mandag 5/7/2021

Så blev det hverdag..
Selvom vi er på lejr, er det som om, at mandagen også giver lidt hverdagsfølelse på Øksedal.
De fleste er ved at være på plads i lejren, og vi
har fundet lejrens døgnrytme. Alligevel er det
ikke helt som de første dage, for de store spejdere har jo forladt lejren!
I dagens avis sætter vi naturligvis fokus på hiken. Her kan du blandt andet læse en SMS-dagbog fra en af patruljerne.
Vi har også været forbi dagens aktiviteter for
klynge og flok, hvor de har lavet en masse seje
ting.
Og så har vi været nødt til udvide sladderspalten
til to sider, fordi det vælter ind med god sladder
fra alle kroge af lejren!
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Sladderspalten
Lejrchefen fylder 45 år
i morgen tirsdag - husk
at ønsk ham tillykke, når
du møder ham. Spejder
nr. 45 og 145, der ønsker
ham tillykke får en pose
slik!

Hørt hos Vejgaardspejderne:

Joachim på 20 år
fra Aalborg 1. søger
en ikke-desperat
lejrkæreste i alderen
18-35 år. Hun skal
være sej og have
god humor. Kontakt
ham på 88888888
- bare spørg efter
Peter.

Kasper på 12
år fra Vrå søger
en lejrkæreste gerne en pige!

Et par drenge har henvendt
sig til redaktionen, fordi
de godt kunne tænke sig,
at vide hvem de to unge
piger fra Herlev er - rygtet
siger at de er flokførere.
Redaktionen undersøger
nærmere.

Har I mødt Vejgaardspejdernes trillinger?
De er fire år og mindst
én af dem søger en
lejrkæreste!

Vejgaardspejdernes
Jacob på 13
år søger en
jævnaldrene
lejrkæreste

Send dit sladder:

“Pandaer søger
mage.” Kom og
besøg gruppepatruljen pandaerne,
hvis du vil se, hvem
de er.

Mere info om Christian
fra Hollufgaard
spejderne, som søger
lejrkæreste: Han er
195 cm høj, spiller på
HC Odenses talenthold
og skal i 10. klasse
efter sommerferien.
Fang ham på 25542378
- rygtet siger, at han
meget gerne låner sin
hoodie ud.
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SMS-dagbog
Hvordan er det at være på hike? Når redaktionen tænker tilbage på deres
egne hikeopleveler, er minderne altid rosenrøde! Men hvad tænker man
egentlig om hiken, når man står midt i den i vejkanten, og regnen vælter
ned? Det sætter Laura og tropspejderne fra Aalborg 1. og Frederikshavn
ord på i året Hike-SMS-dagbog

Tour de Hike: Til lands, til
vands…

Redaktionen (10.50)

Laura (10.57)
Vi har både medbragt regntøj og godt
humør, så bygerne kan bare komme an!

Laura (14.36)
Vi sejlede i kano og skulle finde balloner,
hvor der var spørgsmål under. Ballonerne
drev ud i sivene, så det var uheldigvis lidt
presset :(

Laura (15.58)
Lige nu gemmer vi os for regnen
under en overdækning omkring Brugsen;
det er virkelig ærgerligt med regnvejret,
men gudskelov for, at vi fik købt snacks
inden regnen kom!

Laura (17.02)
Vi har 4 km tilbage ca, og så er vi klar til at
lave mad ved vores shelter :D

Laura (17.26)
Den står på lærke madpandekager med
nachos til ved siden af :P og så en lille
dessert, fordi spejderne har klaret det så
godt idag ;)

Så starter hiken. Er I klar til det? Og har I
pakket regntøjet? Det ser ud til, at I kan
blive ramt af nogle vilde byger, selvom
himlen er blå nu.

Redaktionen (13.25)
Vi hører rygter om, at I har været ude på
vandet. Hvad lavede I der? Og gik det godt?

Redaktionen (14.45)
Uheldigt med ballonerne - det lyder som
om, at I blev fanget i noget blæsevejr. Men
hvordan står det til? Er I ved godt mod?

Redaktionen (16.01)
Godt, at I har styr på snacks! Her på Øksedal er regnen også kommet nu. Hvor langt
har I tilbage i dag?

Redaktionen (17.05)
Uhh - så er I jo ved at være der! Hvad er
aftenens menu?

Redaktionen (17.29)
Fantatisk- dessert skal der til i det her vejr!
I må have en god aften!

De store forlod i dag Øksedal. De fleste til fods
og en enkelt kreds på cykel.
De cyklende Skeespejdere var en tur på vandet
i Sebbersund, hvor de fangede quizspørgsmål
på balloner, der testede dem i deres viden om
vores spejderkorps.
Tilbage på cyklerne igen blev kursen sat mod
Guf og Kugler i Nibe, lyder rygterne.
Gruppepatruljen Bænkebidderbanden fra Tølløse havde et stop ved Vildsted Sø. Her troede
de, at de skulle krydse søen med alle deres
ting.
Efter maaaange minutters forsøg på at komme ned i vandet, sad de fast i bunden. Det var
som kviksand, fortalte de.
Oppe på bredden fandt de ud af, at posten
skulle teste dem i at samarbejde og have modet til at sige fra, når ting bliver farlige.
Herfra sender vi god energi - og glæder os til
at se jer alle tilbage på
Øksedal i morgen!
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Vejret i morgen
Tirsdag skal du igen have regntøjet frem. Dagen
bliver overskyet og præget af byger - især ud
på eftermiddagen. Det er også en god idé at få
strammet bardunerne - i løbet af dagen blæser
det nemlig op.
Det bliver 17-20 grader.

Sporten kort
Tour de France
Cykelrytterne i Tour de France har
åbenbart brug for en hviledag efter
de seneste dages hårde bjergetaper.
Men det er helt okay, for vi så har
vi plads til en anden spændende
nyhed fra sportens verden.

OL
Før første gang i næsten 100 år kan
du nemlig heppe på en dansker i
100-meterløb til OL i Tokyo.
Det er Kojo Musah, der har kvalificeret sig, som første mandlige
100-meterløber siden 1928.
Hvor sejt er det ikke lige?!
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Klynge og flok er blevet
SciencePirater
Klynge- og flokspejderne har haft
Øksedal for sig selv i dag, og det har
de udnyttet til fulde!
I strålende sol brugte de formiddagen
ved søen og på den nye aktivitetsplads. De fik både bygget skibe,
soppet i søen og lavet vulkanudbrud!
Så nu er de yngste spejdere helt klar
til at være SciencePirater!
Inden regnen kom sidst på eftermiddagen, nåede spejderne heldigvis også
lejrens sidste aktiviteter for deres
vedkommende. Her byggede de blandt
andet tårne af skumfiduser og spaghetti - vi har hørt, at de så bedre ud
end de smagte!
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Hjernevrideren
Kan du finde vej til huggeblokken?

Lejrquizzen
Kan du gætte - eller huske - hvornår lejrene fandt sted?
1. Kammeratskablejr
a. 1952
b. 1967
c. 1990

2. Lundeborglejren
a. 1939
b. 1950
c. 1975

3. Spejderliv viser vej
a. 1959
b. 2014
c. 2016

4. Asterixlejren
a. 2000
b. 2004
c. 2008

Svarene på knobquzzen: Råbåndsknob, Dobbelt 8-talsknob, kysseknob/engelsk knob

