
LEJRAVIS

Farvel til de små - 
velkommen hjem 
til de store
I dagens lejravis varmer vi op til morgendagens 
fodboldkamp. Som lejrchefen har afsløret, bliver 
kampen vist på storskræm, og vi skal give den 
fuld gas! Derfor har vi samlet nogle slagsange 
inde i avisen, så I kan blive helt klar til at heppe!

I morgen udkommer en særudgave af Lejravisen 
på grund af kredsdagen. Redaktionen tager afsted 
med deres kredse, så lejravisen i morgen bliver 
udelukkende sladderspalte.

Så send endelig ALT det sladder afsted, I har op-
støvet på jeres hike og i løbet af eftermiddagen.
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Sladderspalten

Send dit sladder:

I går søgte et par drenge in-
formationer om to unge piger 
fra Herlev. Vi har undersøgt 
sagen, og det drejer sig om 
Karen Sofie på 17 og Agnes 
på 16. Vi bringer her  
billeder af dem, og så håber 
vi, at lejrkæresteriet kan 
begynde. 

Vi har hørt et rygte 
om, at slikbutikken 
stadig har fryseren 
fyldt må billige is. 
Måske er det tid til, 
at din kredsfører 
giver is?

Kyllingerne fra Lyngby 
var ikke alene, da 
de vågnede på de-
res hike. En ko var 
kommet helt tæt på 
bivuakken og håbede, 
at den kunne være 
med til morgenmaden! 

Der er mange rygter om Christian fra 
Hollufgårdspejderne. Et går på, at han 
er blevet lejrkæreste med Vilde fra 
Nørrebrospejderne. Et andet, at han er 
begyndt at skrive med Isabella fra Øs-
tervrå. Vi har spurgt Christian, hvad sta-
tus er, og ifølge ham har han fundet en. 
Om det er Vilde, Isabella eller en helt 
tredje ved redaktionen ikke... Endnu! 

Karen Sofie, 17

Agnes 16

Jonathan på 17 år fra Herlev 
søger en lejrkæreste, og han har 
ingen krav.

Nørrebrospejdernes førere er 
alene tilbage, efter at de har 
sendt deres spejdere tilbage til 
hovedstaden i dag. Vi har hørt, at 
de næsten alle sammen er  
singler, og nu har masser af tid til 
at gå måneskinsture!

Hilsen fra lejrchefen: 
Mange tak for de mange 
lykønskninger i dag! Det 
eneste jeg ønsker mig 
mere efter en dejlig dag 
er, hvis nogle spejdere vil 
komme forbi Jerups lejr-
plads med et par stykker 
brænde. 

De grinende soveposer fra Herlev har haft en hård 
hike! Mandag gik de sammenlagt 10 km - 5 af dem 
i den forkerte retning. Efter deres 10 km blev de 
kørt til deres overnatningssted. Her var planen, at 
de skulle lave mad, men trangiaen virkede ikke. Så 
førerne i Herlev måtte forbi og vise de tre  
gruppespejdere, hvordan man skruer gasflasken fast 
til brænderen. Bedre held næste år grinende sove-
poser!

Det rygtes, at en af pigerne fra Sindal har fået et 
godt øje til Noah fra Tølløse, og hun vil rigtig gerne 
vide, hvor gammel han er, og hvor høj han er, inden 
måneskinsturen iværksættes. Det håber vi, at vi kan 
berette mere om i morgen. Sindal-spejderen kan i 
øvrigt lokke med Marabou.

Hørt fra en af gruppepigerne i 
Herlev: “Christian fra Hollufgård 
er en delikatesse” 
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LIDT TIL LÆGTERNE

Året er 1992. Det er sommer. Praradepladsen er fyldt 
med spejdere, der har ventet hele dagen på at se 
Danmark spille EM-finale. Endelig er det blevet tid og 
kampen sættes på storskærm. Omkring 90 minutter 
senere bryder euforien løs. Danmark er på mirakuløs 
vis europamestre! Hutlihut! 

Alle, der var tilstede på Øksedal den aften, husker 
det stadig her 29 år senere - spørg bare dine førere.

I morgen spiller landsholdet så om at komme i den første finale siden 
dengang. Det er på Wembley i England, og selvom der er 1.391 kilo-
meter fra dem til os her på Øksedal, så har vi en opfordring til jer - 
for her på redaktionen drømmer vi nemlig om den stemning fra 1992, 
vi har hørt så meget om!

Så grav jeres indre rooligan frem, øv jer på alle de slagsange, I kan 
komme i tanke om og find ALT det rød-hvide frem, I har i lejren!

Og tag så hele kredsen med til fodboldfest på paradepladsen i morgen 
kl. 20.45, hvor der bliver sat en kæmpe storskærm op! 

Kom gerne i god tid, redaktionen sørger for at smide alle de bedste 
fodboldsange - både nye og gamle - på soundboksen, så vi kan hjæl-
pe jer til at komme i den rette stemning. 

KONKURRENCE: 
Gæt resultatet af Danmark-England og vind 
lækre snacks, du ikke vil gå glip af!

Du deltager ved at udfylde en seddel magen 
til den røde boks her til højre og smide den i 
sladderspaltens postkasse INDEN kampstart i 
morgen.

Er der flere med rigtig svar, trækkes der lod.

Seneste to opgør 
mod England: 

England-Danmark 
0-1

Danmark-England 
0-0

Danmark i første 
EM-semifinale siden 1992

Kampens resultat:

Dit navn:

Din kreds:

Pierre-Emile Højbjerg
Melodi: Du ikke som de andre pi’r
Du ik’ som de andre PIERRE EMILE 
HØJ BJERG
Nej, du ik’ som de andre PIERRE 
EMILE HØJ BJERG

Mikkel Damsgaard
Melodi: Hot med Nik og Jay
Mikkel Damsgaard frem og tilbage
Fra side til side Mikkel Damsgaard 
op og ned
Kom nu bli’ ved 
Mikkel Damsgaard vrid nu din krop 
Mikkel lad vær’ at stop
Mikkel Damsgaard vi er dine hæp 
hop ro-li-gans

Joakim Mæhle 
Melodi: Når en sailor går i land
Ja, når en Mæhle
En Joakim Mæhle går på ban’
Så ved man aldrig, hvad der kan 
ske
For når en Mæhle
En Joakim Mæhle spiller back
Så går de andre rigtig i hak

Andreas Cornelius 
Melodi: Karma Chameleon
Corner Corner Corner Corner 
Corner Cornelius 
Han laver mål. Han drikker 7-up
Corner Corner Corner Corner 
Corner Cornelius 
Han laver måååål med storetåen 
(blandt andet)

Kasper Hjulmand
Melodi: Jutlandia
Hey ho for Hjulmandia 
Han kommer som kaldet til stadion
Hjemme er træneren hjemvendt fra 
Mainz
Pommes fritterne svømmer i Heinz
Døh døh døh døh
Han hader Beauvais
Døh døh døh døh
Døh døh døh døh
Og Cordon Bleu
Døh døh døh døh

Simon Kjær 
Simon Kjær han ka’ godt li’ calzonæ
Og pasta med bøf milli onæ
Når han svinger sin højrefodspotæ
Så rammer han Dolberg lig i hodæ

Simon Kjær han ka’ godt li’ calzonæ
Og pasta-pesto han ska’ ha’ en stor 
po zionæ
En beundrer må være Diego Sime-
onæ
Jeg tror han holder firkant retti 
meget nede, når han spiller fifa på 
playstationæ

Simon Kjær han ka’ godt li’ calzonæ
Og pasta-bøffen den ska’ være 
millionæ
Når han svinger sin højrefodspodæ
Så ka’ han ramme hvem som helst 
li’ i hodæ.
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Så sluttede hiken for trop- og 
gruppespejderne. Det var vist en 
prøvelse for de fleste at komme 
igennem både hård sol og voldsom-
regn, men hikeplanlægningsgrup-
pen fortæller, at alle patruljer er 
kommet hjem til Øksedal. 

For både trop, gruppe og rovere 
sluttede hiken med dyste, og i mor-
gen finder vi ud af, hvilke  
patruljer, der har klaret sig bedst! 

Hike i alt slags vejr Vejret i morgen
Onsdag bliver det mellem 17 og 20 grader. 

Det meste af dagen kommer der til at være 
skyer på himlen, men vi får også solen at 
se! 

Risikoen for regn ser ud til at være meget 
lille, så hvis vi er heldige, kan vi lade regn-
tøjet blive i teltet hele dagen. 

Sporten kort
Tour de France
Den gule førertrøje:

Tadej Pogacar

Dagens vinder (lørdag):

Ben O’Connor

Etapens bedste dansker:

Jonas Vingaard (nr. 8, og samlet 4 i 
klassementet)

Etapen kort fortalt: 

Dagens etape var relativt flad og 
endte i en massespurt, hvor Mi-
chael Mørkøv endnu engang hjalp 
Mark Cavendish til en etape- 
sejr. Cavendish mangler nu kun 
én etapesejr i Touren for at tan-
gere Eddy Merckx’ rekord på 34 
etapesejre. 

Jonas Vingegaard gjorde sig også 
bemærket i dag. Kort før mål 
satte han et angreb ind, som 
delte feltet i to. Han er stadig nr. 
4 i det samlede klassement 5:32 
efter Tadej Pogacar.
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Hjernevrideren

Mærkequizzen

A B

DC

Svarene på lejrquizzen: 1 B, 2 A, 3 B, 4 B

Er du bedre end dine spejderkammerater til at huske navne 
på mærker? Hvis I har sjove alternative navne, så smid dem 
meget gerne til sladderspalten, så følger vi op i morgen!


