
LEJRAVIS

Tak for en god lejr 
Nu sidder du med lejrens sidste lejravis.  
Fra redaktionen skal der lyde et stort TAK! 

Tak, fordi I har budt ind med sladder. Tak, fordi I 
har læst med og været begejstrede. Det har været 
en fornøjelse at lave lejravis til jer!

Vi har gemt lidt af det bedste til denne sidste 
udgave. Du kan blandt andet læse et interview 
med spejderchefen, som kommer med et godt råd 
til jer alle. 

Du kan også høre, hvad nogle af dine spejderkam-
merater har svaret, da vi stillede spørgsmålet: 
Hvad har været det bedste ved lejren? 

Og så er der selvfølgelig alt det, der plejer at være 
med: Sporten kort, Sladderspalten og vejret. 

Tak for nu! Vi ses igen en anden gang!

Fire hurtige til 
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Fire hurtige til 
spejderchefen
Hvordan har det været at være spejder-
chef det seneste år? 

Det har været op ad bakke. Det er jo ikke det 
sjoveste at lave et fællesskab, når man ikke 
kan være samlet. Og alle de anledninger vi 
har haft til at være sammen, de har stort set 
skulle omrokeres hele tiden. Så jeg synes, at 
mit og korpsrådets arbejde det sidste år mest 
er gået med at replanlægge og hele tiden holde øje med nye retnings- 
linjer om, hvad man må og ikke må, og hvad man så kan gøre.

Hvordan er det så at se os samlet på Øksedal igen? 

Det er SÅ fantastisk. Det er SÅ skønt. Vi har jo haft gode snakke med 
Centerlejrudvalget, om vi nu kunne det her, og om det kunne lade sig 
gøre. Nu er jeg bare glad for, at det er blevet så god en lejr, på trods 
af det har været op ad bakke også for dem at arrangere, når ingen har 
vidst, om det ville blive til noget. Så det er også i den grad et arrange-
ment, der er blevet til i trods. Så det er jo dejligt at se, det bare kører så 
godt, og at folk er glade. 

Hvad har været det bedste ved lejren? 

Det er, at der er så stor tilslutning, at se så mange deltagere. Det har 
nok været min største bekymring, at der måske var mange, der ville 
vælge det fra, og tænkte: det tør vi ikke, eller det vil vi ikke, eller det 
kan vi ikke. Så at opleve, der er rigtig god tilslutning, det har klart været 
det bedste. 

Har du et godt råd til spejderne i korpset?

De skal turde springe ud i det. Tage udfordringen. Prøve det af og ikke 
holde sig tilbage. Jeg synes, noget af det, vi har lært af at have haft alle 
de nedlukninger, er, at så må vi hoppe ud i det og prøve noget andet. 
Så det der med at turde gøre det og gøre noget andet, det, synes jeg, 
er det vigtigste. Og det gælder både, når man er på lejr og derhjemme i 
spejderkredsene til hverdag. Hvis man har lyst til noget, skal man bare 
prøve det af! 

Sofie, Herlev

Jeg elsker i det hele taget bare at gå 
til spejder. Men jeg har en eller anden 
ting med, jeg elsker at sove i telt, og 
jeg sover som regel også bedre end 
på en madras. Jeg falder hurtigere i 
søvn, fordi man bliver træt. 

Helene, Nørrebro

Som en ny kreds har det været virkelig, virkelig godt at 
lære de andre medledere bedre at kende og danne et lidt 
stærkere fællesskab - udover de ugentlige møder. Jeg 
synes også, det har været ret sejt, at kunne få lov til og 
opleve at stå på egne ben som kreds.

Det har også været ret fedt, at alle har bakket op om os. 
Nu har vi lige fået en masse telte af Jerup, som vi må 
tage med hjem, og jeg synes bare virkelig internt imel-
lem, at folk har været søde til at bakke op. Vi har jo ikke 
haft noget selv.

Vibe, Holbæk- og Regstrup

Det var hiken. Vi hyggede os 
rigtig meget på vejen, selvom 
vi skulle gå lidt længere, fordi 
vi havde fået et 1:1 kort i 
stedet for 2:1.

Det bedste ved lejren har 
været… 

Alberte, Skee

Det må jo nok være det der med at se 
sine venner igen og møde nye menne-
sker. Det er jo bare med at være åben og 
sige hej, når man møder folk på vejen. 
Så ender man med at falde i snak, og så 
bygger man et venskab op stille og roligt.
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Det er hårdt at have sine 
forældre med på lejr! Vi har 
hørt, at Alberte fra Skee søger 
nye forældre. Det skulle komme 
efter en episode, hvor hendes 
far, har slået hendes mor bagi, 
og ordene “slå mig, og sig jeg 
er slem” skulle have lydt i  
lejren. 

Vil du være Albertes nye mor 
eller far? Så er det nu, du skal 
slå til!

Det viser sig, at Karen fra 
Herlev og Cris fra Vrå ikke 
er lejrkærester, som vi skrev 
i går. Cris er i virkeligheden 
mere vild med Shanna fra 
Holbæk- og Regstrupspejderne, 
men vi har hørt, at hun har en 
kæreste derhjemme. 

Sladderspalten

Har du mistet/
glemt/aldrig fået 
din sangbog? Så 
findes den online 
her:

Vi elsker, når spejdere udvikler 
sig og bliver klogere, og det er 
sket for en gruppespejder i går. 
Vi har fået at vide, at en spejder 
fra Herlev var så glad for  
kajakaktiviteten, at hun nu 
ønsker sig en kajak, så hun kan 
sejle Thurø rundt! Og hvis hun 
kan få to kajakker, tager hun sin 
søster med, som også er gruppe- 
spejder hos Herlev. 

Efter onsdagens lejrbål konstate-
rede vi jo, at Pia fra Lyngby var 
nødt til at få nogle nye venner. 
Det viser sig dog, at nogle af de 
tidligere venner, gerne vil vinde 
venskabet tilbage. Derfor har Tue 
skrevet en undskyldningssang, 
som vi bringer her:

Melodi: Ole sad på en knold og 
sang

Kære Pia, jeg undskylder

Tra-la-la…

Det skal aldrig mere ske

Tra-la-la…

Vi håber, at venskabet kan  
reddes!

Alexander fra Østervrå 
søger en sød lejrkæreste. 
Det er ved at være sidste 
chance, men en enkelt 
måneskinstur kan det 
stadig blive til.

En hilsen fra Rasmus (ham i 
KFUM-uniformen): Mange tak 
for alle - store og små - som 
ønskede mig tillykke med 
fødselsdagen i går. Det har 
været en fornøjelse at fejre den 
sammen med jer. Jeg har fået 
kort fra fremmede, og lykønsk-
ninger fra en masse spejdere. 
Det har været meget rørende! 
Tak!
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Vejret i morgen
Her kommer lejrens vigtigste vejrudsigt - 
den der afgør, hvornår vi skal pakke telte 
sammen for at have tørre telte med hjem. 

Fra kl. 4 i nat og til ca. kl. 10 i morgen for-
middag lover vejrudsigterne regnvejr. Det 
bliver 16-18 grader, og en let vind. 

Sporten kort
Tour de France
Den gule førertrøje:

Tadej Pogacar

Dagens vinder (torsdag):

Mark Cavendish

Etapens bedste dansker:

Michael Mørkøv (nr. 2) (og Jonas 
Vingegaard er nr. 3 i det samlede 
klassement).

Etapen kort: 

Dagens etape endte som forud-
set i en massespurt.
Her kørte Michael Mørkøv sit 
løb perfekt og afleverede Mark 
Cavendish på det HELT rigtige 
tidspunkt i spurten, så Cavendish 
kunne køre først over målstre-
gen. Med sejren er han på 34 
etapesejre i Touren og tangerer 
nu Eddie Merckx’ rekord på flest 
sejre.
Det lykkedes Mørkøv at holde 
farten og blive nr. 2. Det var en 
del af taktikken for at tage point 
fra Cavendish’ konkurrenter.

Torsdag var troppen fra Aalborg 1. på tømmerflådeaktivitet, og da 
soveposerne kaldte torsdag aften, lagde spejderne sig til at sove på 
deres hjemmebyggede tømmerflåde. 

- Det var virkelig sjovt, men til at starte med, var vi lidt bange for, at 
der ville komme vand ind, svarede patruljen, da vi spurgte dem, hvor-
dan aktiviteten havde været.

Heldigvis gik natten godt, og soveposerne blev kun lidt fugtige, fordi de 
ramte presseningen i løbet af natten. Og nattens største problem var 
faktisk, at der blev rigtig varmt i bivuakken på tømmerflåden.

- Der var ret varmt i vores soveposer, men der var også rigtig mange 
myg. Så vi kunne vælge mellem mange myggestik eller hedeslag, 
fortæller spejderne. 

Da vi spurgte spejderne, om de ville overnatte på en hjemmebygget 
tømmerflåde igen, svarede de højt og rungende JA!

Myggestik eller hedeslag
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Hjernevrideren

Quiz svar

Alle måneder har 28 dage.

Man begraver da IKKE de overlevende!

S, O, N, D - Sekvensen er det første bogstav i hver af årets 
måneder

Den farve dit eget hår har, for du er jo buschaufføren.


