
LEJRAVIS

Glædelig søndag!
Så nåede vi lejrens 2. dag. I dagens lejravis kan 
du møde lejrchefen, som fortæller, hvordan det 
er at være chef for det hele - og så kommer han 
med en stor afsløring!

Du får også et lille indblik i dagens aktiviteter, og 
så har vi samlet dagens bedste sladder. 

På bagsiden finder du hjernevrideren og 
knobquizzen.

Lejravisen i morgen udkommer som den plejer, 
men husk at gemme den til trop- og gruppespej-
derne, så de kan læse den, når de kommer hjem 
fra hike.
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Mød lejrchefen
Til dagens aktiviteter var der fri leg 
for spejderne. Vi har undersøgt, 
hvad spejderne syntes bedst om 
ved formiddagens aktiviteter. 

Hoppeborgen var dagens HELT 
store hit hos De Navnløse og De 
Svenske Baconflamingoer fra Øst–
himmerland Vaarst. Især fordi der 
var nogle pølser, de kunne hoppe 
ind i, et sted de kunne hoppe ud 
højt oppe fra, og de kunne lave 
noget ‘mærkelig, sindssygt’, som de 
selv beskrev det.

Hos familiespejderne fra Aalborg 
1. var det svært at blive enige 
om, hvad der var den allerbedste 
aktivitet. Men de var rigtig gode 
til at fange fisk uden at få plastik 
med op, selvom det er det, der er 
mest af i havene - faktisk var de så 
gode, at de allesammen fik slikke-
pinde.

Aktivitetsdag
Lejrchef Johnny hører til i Jerup 
kreds og har været spejder i sam-
menlagt 13 år. At han nu står med 
ansvaret for alle 350 spejdere og 
førere, passer ham rigtig fint.

- Jeg har det nok bedst med at 
bestemme. Jeg kan også godt gå til 
hånde, men jeg blander mig alt for 
meget, siger han grinende.

Men det har været udfordrende at 
planlægge lejren, for først den 18. 
maj kom der grønt lys til at holde 
Centerlejren, så det hele er planlagt 
på seks uger.

- Det bærer den nogle gange præg 
af, og det er også fint nok. Det vig-
tigste er, at vi mødes. Om vi havde 
en hel masse at lave eller ingenting 
at lave, så er folk bare glade for at 
lugte af bålrøg og se folk, de ikke 
har set i flere år nu.

I dag har været første hele dag på 
lejren, og som lejrchef er Johnny 
ikke ét sekund i tvivl om, hvad der 
har været det allerbedste.

- Det er fedest at se, spejderne er 
glade. Det er fedt at gå rundt og 
kigge, og så lige pludselig kommer 
der 20 spejdere, der er på O-løb og 
bare går og hygger sig og har det 
sjovt. Det er fantastisk. Det er det 
virkelig.

Og der er også masser at glæde sig 
til resten af ugen, fortæller Johnny, 
men især to ting fremhæver han.

- Der er et natløb, som ligger lidt 
ud over de flestes grænser. Der 
er nogle, der får en oplevelse for 
livet, og der er nogle, der bliv-
er forskrækkede. Det bliver rigtig 
spændende.

- Og så har vi en storskærm ons-
dag aften klokken 21, hvor der er 
landskamp. Jeg kan huske finalen 
i 1992. Det var vildt. Det var helt 
ekstremt. Jeg får gåsehud, når jeg 
tænker tilbage på det nu. Det var 
magisk at sidde ude på paradeplad-
sen, og se det her fjernsyn og den 
kamp.
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Vejret i morgen
Husk regntøjet, når I går på hike, og når 
aktiviteterne starter på Rolandpladsen 
efter frokost i morgen, mandag.

Vejrudsigterne lover 18-22 grader. Det 
bliver overskyet hele dagen, og ud på 
eftermiddagen kommer regnvejret.

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)

Udgåede ryttere: 

Tour de France kaldes ikke verdens 
hårdeste cykelløb for ingenting. I 
dag udgik to af de helt store pro-
filer - Primoz Roglic og Mathieu 
Van der Poel - før etapen blev sat i 
gang.

Men de var ikke de eneste, for un-
dervejs på bjergetapen måtte Nans 
Peters, Tim Merlier og Jasper De 
Buyst også udgå.

Sladderspalten

Send dit sladder:

EFTERLYSNING: En 
tropspejder fra Aalborg 1. 
mistede sin dolk ved fod-
boldspillet på Rolanpladsen 
søndag formiddag. Hvis du 
har fået en dolk for meget 
med tilbage i lejren, man-
gler den hos Aalborg 1. - 
du finder dem ved trekant-
en. 

Spejderchefen har ikke 
sovet i sin egen sovepose 
i nat! For den havde hans 
teltmakker taget, så spej–
derchefen måtte nøjes 
med et tæppe. Rygtet 
siger at Spejderchefen nu 
har fået sin egen kaffet-
jener.

Vi har hørt i krogene, 
at mange af lejrens 
piger efterlyser flere 
detaljer om Christian 
fra Hollufgårdspej–
derne. Det har vi 
fundet til jer. Han er 
16 år - og siger I en-
delig bare skal skrive 
til ham på 25542378 
eller finde ham i 
hans lejr. 

Gruppespejderne 
Peter og Amalie 
fra Holbæk- og 
Regstrupspejderne 
er blevet set gå 
måneskinsture, når 
de andre er gået i 
seng. 

Det ellers super perfek-
te Øksedaludvalg kan 
også lave bommerter. 
I går blev de fanget på 
billede, fræsende over 
sportspladsen med så 
høj fart, at traileren ikke 
kunne følge med, så den 
faldt af. Der skete hel–
digvis ingen skade, og 
de var hurtigt kørende 
igen. 
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Hjernevrideren

Svarene på EM Quizzen: 1 C, 2 B (inden kvartfinalen), 3 B, 4 C (inkl. i år), 5 B

Knobquiz
Dyst med dine spejderkammerater om at gætte knob


