
Geist, kamp og leg

Tekst: VIV   Foto: MLV
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Trods torden og strømsvigt var Geist en succes uden lige. 4000 
tropspejderre dansede en nytillært aktivitets dans sammen med 
smukke dansepiger og farvede spøgelser. Kontinenternes res-
sourcer blev målt i et ressourcebarometer og der var en sum-
mende spænding til det sidste. 
 En forløsende jubel bredte sig da Oceanien blev udråbt som 
dagens vindere. Et gigantisk tjikkerlikker lød, som et velfortjent 
tak til ledere, hjælpere og arrangører af aktiviteten og de våde 

beGEISTrede spejdere spredtes igen ud over hele Blå Sommer, 
en lille smule klogere og meget mere sammenrystede på kryds 
og tværs af grupper alder køn og kontinenter.
 ”Det regnede, vi blev pisse våde men whatever, GEISTen blev 
holdt oppe til det sidse”, Storsmiler Michael 19 år fra Mariager 
søspejderne.

Læs mere på side 8-9

Så er der mudderkamp
Der var masser af bar hud og skrig og  
skrål i Nordebyens mudderbad . . . Side 2

Det mener vi
Udenlandske spejdere jubler over at  
være på Blå Sommer. Læs hvad de siger. 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 5

Lys over Blå Sommer
Når natten sænker sig, toner lysene  
frem på Blå Sommer. Se stemningsbilleder. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 7

Endelig blev den færdig
Efter flere dages hårdt arbejde blev  
Brejning Efterskole færdig med at  
bygge deres vindmølle. . . . . . . . . . Side 12

Mandag morgen vågnede Blå 
Sommers seniorer op til en 
dag uden forpligtelser og med 
udsigt til en masse aktiviteter 
kun for dem. Fridagen var et 
seniordøgn, der blev domine-
ret af regn.    
 Men på trods af dette, var 
humøret højt. Efter de sidste 
dages aflysninger og proble-
mer var mange seniorer lettet 
over at deres døgn indtil vide-
re var forløbet uden de store 
problemer. Seniordøgnet star-
tede med et natløb søndag nat. 
”Trods forsinkelsen i nat har 

det været fedt, natløbet var 
vildt godt lavet,” fortæller Ka-
trine fra klan Nissebanden.
 Området ved Søgård sum-
mede af aktivitet, og regnen 
der fortsatte med enkelte pau-
ser gennem hele dagen, kunne 
ikke ændre på dette. Da mør-
ket faldt på, fortsatte festen 
foran scenen, der bød på både 
live musik og DJ’s.

Tekst: Stærk og Maria
Foto: MDA og HV

Seniorernes 
fridag

The Rovers day off
Monday morning the Rovers of Blå Sommer woke up to a day 
without any duties. The only thing they had to do was alot of 
activities, only for Rovers. The mood was great despite the 
rain. After the last days cancellation and problems, the Rovers 
were reliefed that the day had been without any problems. The 
Rover day started with a night activity sunday night. The area 
around Søgård hummed with activity. When the night came a 
huge party started at the scene with live music and DJ’s

SeniorDøgn bød på mange forskellige aktiviteter som – på trods af 
regnvejret – formåede at trække deltagere til.
The Rover day had many activities to the Roveres, who despite the 
rain came and enjoined the day.
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Sydbyens samaritter sidder og 
hygger sig, da Raften møder 
dem. Nogle af dem har egent-
ligt fri, nogle af dem er på 
vagt, men der er ikke noget at 
lave – heldigvis. Generelt  
mener samaritterne i de for-
skellige underlejre, at tallene 
holder sig fint til statistikken 
sammenlignet med sidste Blå 
Sommer. I Midtbyen er de 
endda glædeligt overrasket. 
 ”Der er væsentligt mindre 
at lave, end jeg havde forven-
tet” siger Iben, lederen af  
samaritterne i Midtbyen og 
Falck-mændene har da også 

drillet hende ”De siger, vi ikke 
giver dem nok at lave, fordi vi 
har de færreste transporter,” 
griner hun. Og det er jo kun 
godt. 

”hjem-ve-piller”
Der har ikke været mange al-
vorlige skader. Men Dorthe, 
der er samarit i Sydbyen siger, 
at de måske bruger Falck lidt 
oftere end i de andre byer. 
 ”Det er helt klart på grund 
af vores beliggenhed. Vi kan 
ikke sende en mini, der i forve-
jen er ked af det, fordi han har 
skåret sig, gennem hele lejren 

på gå-ben” siger hun. Men ud-
over de skader, der kræver 
læge, kan samaritterne selv 
klare det meste. Også hjemve. 
 ”Vi har et glas med ”hjem-
ve-piller”, men vi har ikke ud-
leveret nogen endnu” siger 
Iben fra Midtbyen. Raftens ud-
sendte medarbejder synes 
faktisk, der er langt hjem til 
redaktionen, så Iben udleve-
rer en pille. Den smager i mis-
tænkelig grad af lakrids...

Tekst: MBL
Foto: MID

De satser på ikke at lave noget

Samaritterne har tid til at drikke 
kaffe og hygge sig. Statistik-
kerne viser, at de ikke har mere 
at lave end sidste Blå Sommer. 

Statistics show that the people 
in First-Aid have enough time 
to drink their coffee - the num-
bers of accidents are the same 
as Blå Sommer in 2004.

De er der, når vi klumrer i det – samaritterne. De hjælper og trøster, sætter plaster på og 
renser. Men de vil helst ikke lave noget. For når der er roligt hos dem, betyder det jo, at 
spejderne har det godt. 

En flok piger fra Kong 
Skjold er hoppet i en mud-
derpøl for at blive smukkere

Et sted i udkanten af øst har en 
flok piger trukket i badetøjet. 
Der er masser af bar hud, men 
der går ikke lang tid, og så er 
den dækket af et tyndt, brunt 
lag. ” Det er koldt,” hviner en 
af pigerne.

Så koldt som badene
De andre holder sig nu heller 
ikke tilbage, men skriger højt, 
mens de smører mudder ud 
over kroppen. For pigerne fra 
Kong Skjold er i gang med at 
tage mudderbad, og det er 
ikke særlig varmt.
 ”Det er lige så koldt som ba-

dene. Næsten, griner 14-årige 
Kristine.
 Alligevel er hun ikke sen til 
at gøre klart, hvorfor de roder 
rundt i en mudderpøl.
 ”Det er sjovt,” slår hun fast.

Skønhedsbehandling
Det er nu ikke den eneste 
grund til, at spejderne står til 
knæ i mudder. Det handler 
nemlig også om, at de skal bli-
ve lidt mere lækre.
 ”Vores leder har bestilt tid 
til bad oppe i svinebadet bagef-
ter. Og så skal vi have en  
helsekasse i eftermiddag,  
fortæller Caroline på 15 år.

Flyvende mudder
Alligevel er hun ikke helt  

sikker på, at det er helt godt 
for hende. ”Det er jo en grænse-
overskridende oplevelse, me-
ner hun. 14-årige Agnete er 
dog ikke i tvivl. Hun er sikker 
på, at mudderpølen er god for 
huden. ”Ja totalt god. Vi 
får jo babyhud,” trium- 
ferer hun.
 Det meste af tiden 
pigerne fra Kong Skjold 
været ret forsigtige i  
mudderet, men pludselig 
bryder der en mudderkamp 
ud, og pigerne ender med 
mudder i over hele kroppen, 
i hovedet og i håret.

Tekst: Mona
Foto: HW og SF

Mudderbadet forsvundet
Mandag formiddag måtte mudderbadet desværre lukke. 
Allerede en halv time efter det blev besluttet, kom en grav-
ko susende over marken og dækkede hullet til. Kun en 
græsløs plet på marken vidner om, at her har været en 
skøn mudderpøl. 
 De mange begejstrede spejdere i badet, havde efterhån-
den fået rodet så langt ned i mudderet, at en masse flinte-
sten blev blandet med fint jord. Det har resulteret i, at 
mange har fået snitsår, som har været svære at rense 
ordentligt. Mudderhullet kommer ikke til at åbne igen.

Skønhedskamp i mudderet

They aim to be idle
Raften has talked to a group of first-aiders at Midtbyen. They have very little work to do; it seems 
that the number of injuries is roughly the same as the number at the last Blå Sommer. The first-
aiders are actually a bit surprised at the lack of work, but it is generally a good thing.
Apart from the injuries that require medical assistance, the first-aiders are able to handle the 
majority of injuries and illnesses - even homesickness, which is remedied by a glass of ”home-
sick tablets”, although they have not yet had to dispense any such tablets.
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Hvordan er stemningen i lejren? 
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Tekst: RRVP

Det store hvide telt står på Strøget, så når man 
sidder indenfor, kan man stadig høre den aktivi-
tet der foregår rundt omkring på lejren. 

Det er ikke svært at finde, da der ved indgangen er placeret en 
stor, rød telefonboks. Teltet går under navnet Hyde Park, og er 
omdrejningspunkt for det såkaldte Speakers Corner.
 Her er der mulighed for at sidde med en øl eller en kop kaffe, 
og høre på de oplægsholdere der kommer forbi teltet hver aften. 
Kl. 20.00 starter programmet og varer ca. en time, så der er plads 
til at gå videre til andre, vådere aktiviteter senere på aftenen. 

Har du nogensinde haft svært ved  
at forklare spejderarbejdet?
Da Raften besøger Speakers Corner, er det Steen Petersen, per-
sonalechef hos Carlsberg, der betræder scenen. Hans oplæg 
handler om, hvordan man overfører de evner man får som spej-
der, til det ”virkelige” liv, og især arbejdsmarkedet. Dette sætter 
meget tydeligt tankerne i gang hos tilhørerne, da der efter op-
lægget er mange der har kommentarer og spørgsmål.

Næsten som at være i London
Speakers Corner er tydeligvis inspireret af det ”ægte” Speakers 
Corner i Hyde Park i London, hvor det er muligt for folk at stille 
sig op og tage ordet, hvis de har noget de føler de vil dele med 
andre. Også her er publikum en aktiv del af konceptet, og kan 
man ikke svare på deres spørgsmål og kritik, må man forlade sin 
plads. Som i London er der også i det store hvide telt plads til, at 
man kan komme og gå, og ikke nødvendigvis skal sidde der i en 
hel time, hvis tidsplanen ikke tillader det.

”Vi synes der manglede refleksion”
Lisette fra Speakers Corner er en af dem, der har været med helt 
fra starten. Hun fortæller, at de var nogle spejdere, der følte at 
der manglede et forum med plads til refleksion over spejderidéen 
og det at være spejder nutildags. 
”Vi håber på at ledere og seniorer gennem dette får input til at 
tænke anderledes,” siger hun, og forklarer at Speakers Corner 
har plads til alle der er interesserede i en øl og som er åbne for at 
se tingene på en ny måde.
 Da Steen er færdig med at tale, og Raften forlader det hvide 
telt, sidder der stadig folk rundt omkring ved bordene, og taler 
om de ting der er blevet vendt på scenen.

Manden på mælkekassen

Almost like London
A special tent, located at Strøget, is marked by a big red tele-
phone booth. This place has been named Hyde Park, and it 
houses a local version of the famous Speakers Corner. Every 
evening at eight, a speaker takes the stand to talk about topics 
of general interest to Scouts – topics that may spur reflection 

among the listeners. The Hyde Park tent was developed be-
cause a group of Scouts felt there was too little room for reflec-
tion about the present-day Scout identity. 
The debate sessions at the Hyde Park tent usually last about an 
hour, but the audience are free to come and go as they please.

Hver aften kl. 20.00 får Speakers Corner besøg af en ny oplægs-
holder, der gerne skulle kunne sætte tankerne igang omkring det 
at være spejder.
Every night at 8, Speakers Corner presents a new speaker who is 
likely to provide food for thought about the Scouting identity.

Tekst: Maria
Foto: ADT

I forbindelse med Storby-
ens juniorfest har 667 spej-
derne måske danset sig til 
en plads i Guiness Børnenes 
Rekordbog. 

Storbyens tovholder eller må-
ske mere korrekt – ballonhol-
der - Anne-Helene Bagenkop 
fortæller: ”Det tog 12 voksne 
mænd 3 timer at puste de man-
ge balloner op, men kun 20 
minutter for juniorerne at 
knalde luften ud af dem igen.”

Der var købt i alt 2000 balloner 
i 10 forskellige farver, så de 19 
klynger blev fordelt mellem 
farverne. Da startskuddet gik, 
blev Storbyens torv forvandlet 
til en bragende slagmark. Ef-
ter 20 minutters intensiv kamp 
blev det hvide hold (klyngerne 
Dublin og Berlin) de suveræne 
vindere. Storbyens borgme-
ster Palle overrakte diplomer 
til de udmattede juniorer.

Rekordforsøg
Anne-Helene fortæller videre: 
”Vi er overbevist om at det er 
en rekord og har efter aftale 
med rekordbogen indsendt do-
kumentation og ansøgning om 
at komme i bogen. Vi ved end-
nu ikke om, om det lykkes, 
men det kunne være sjovt hvis 
denne Blå Sommer aktivitet 
kom Børnenes Rekordbog”.

Tekst: Preben Lemann
Foto: LAH 

Ballondans på vej til 
Børnenes Rekordbog

Ja det kan man jo spørge sig selv om, når man dagen 
lang sidder på redaktionen foran en computer.
 Derfor har vi hver dag en lille flok evaluatorer, 
som kommer rundt i alle underlejrene i løbet af da-
gen. Hvis du møder dem er du ikke i tvivl. En lar-
mende lille flok i udklædning, som gerne springer 
hen og spørger dig om alt fra øst til vest. Har du 
lyst til at være med? Så kom på Østbyens Under-
lejrtorv på onsdag klokken 9.00 det bliver mere 
end sjovt.

Tirsdagens bonusinfo
I dag har vi talt med jer om jeres indkøbsvaner her på lejren.
•	 29%	har	købt	noget	i	Spejder	Sport.
•	 37%	har	købt	en	Blå	Sommer	T-shirt.
•	 84%	har	købt	noget	i	Super	Blå.
•	 44%	har	købt	noget	inden	for	de	sidste	24	timer.
•	 18%	synes	de	bruger	for	mange	penge	på	en	Blå	Sommer.

Oskar Dalsjø fra Rønne  
synes stemningen er i top!
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Under en stjerneklar himmel gik startskud-
det til en vild SeniorNat – den første udfod-
ring på Seniordøgnet. Cirka 2.500 seniorer er 
sent søndag aften mødt op på Søgaard uviden-
de om, hvad natten skal bringe. Spændingen 
bliver ikke udløst før kl. 2, hvor SeniorNatten 
bliver sat i gang fra scenen med et ”Er I der?” 
og et brøl rejser sig ”Jaaaa”. Tålmodig venten 
og en lille lur i græsset bliver afløst af heftig 
aktivitet, da det bliver afsløret, at seniorerne 
skal bruge natten på Seniorspillet under mottoet 
”Tag kaos med et smil – for kaos bliver der”.

Seniorspillet – et vildere sats
De mange seniorer udgør omkring 500 sjak 
med hver deres fantasifulde stander, der fun-
gerer som spillebrik. På en gigantisk spille-
plade,	svarende	til	en	fodboldbane,	er	48	felter	
markeret med lys i en fin og stemningsfuld 
opsætning. I al sin enkelhed går spillet ud på 
at samle flest point ved at løse de opgaver, sjak-
kene bliver stillet overfor undervejs i spillet.

Den sure gruppeleder
Efter løsning af startopgaven er sjakket fra 2. 

Hellig Anders løbet ind i feltet ”Den sure 
gruppeleder”. Et uheldigt dartskud på en ski-
ve udløste minuspoint, og som straf får de lov 
at sidde på hug med hver deres massive be-
tonflise i 30 lange sekunder. Fysisk afstraffel-
se skræmmer nu ikke Emil. På spørgsmålet 
om han kan gentage øvelsen 10 gange mere i 
løbet af natten, er svaret kort og kontant  
”Ingen problemer”. Straks efter løber sjakket 
afsted for at slå sig videre i spillet og hen til 
næste udfordring. Pointjagten er i gang. 

Seje seniorer
Raftens udsendte forlader SeniorNatten, mens 
den stadig er ung. De seje seniorer spiller sig 
videre gennem natten og den smukke stjerne-
himmel lyser over dem indtil spillet ebber ud 
omkring klokken fire. De sidste spillere når at 
få en regnvejrskylle, inden de søger ned mod 
bivauken til få timers søvn.

Tekst: LPL
Fotos: ADT og SF

Seniorerne venter foran scenen før  
Seniorspillet bliver sat i gang

Evocative SeniorNat. The seniors are 
waiting in front of the stage  

before the game start

SeniorNat – større, 
vildere, sjovere

Stemningsfuld start på SeniorDøgnet

I 1999 havde Blå Sommer 
en decideret seniorlejr, hvor 
spejdere i alderen 16-23 bo-
ede gennem lejren. I 2004 
havde seniorerne en forlejr, 
hvor de havde mulighed for 
at se jævnaldrende og være 
sig selv inden hovedlejren. I 
år er der SeniorDøgnet.

Derfor er der også meget mere 
grund til at vise hvad de æld-
ste, aktive spejdere egentlig 
kan, når de endelig får chan-
cen. SeniorDøgnet bød på 
både frihed og kreativitet og 
plads til refleksion, men mang-
lede måske nogle af de store 

projekter som er seniorernes 
varemærke.

” Vi kan faktisk binde  
mere end otte knob,  
selvom klokken er tre  
om natten.”

Johannes, Bo og Bjørn fra klan 
Nissebanden er alle enige om 
at SeniorDøgnet er et rigtig 
godt initiativ, hvor seniorerne 
får mulighed for at bruge tid 
sammen med jævnaldrende, 
og måske få en pause fra det 
lederarbejde de ellers er invol-
veret i på Blå Sommer. Dog fø-
ler de ikke, at de er blevet ud-

fordret som spejdere. Der 
mangler de store, krævende 
aktiviteter, hvor det netværk 
og de evner man som voksen 
spejder har opnået, bliver ud-
nyttet. ”Vi vil jo rigtig gerne 
være med til at bygge det hele 
op, men måske mangler der 
tiltro til vores evner,” fortæller  
Johannes.

Ny seniorstrategi
I nærheden af Nissebanden er 
der opstillet tre store hvide 
sejl. Sejlene udgør et stort 
mind map, hvor seniorerne 
kan komme med input til se-
niorernes rolle i korpset og de 

ønsker de har til fremtidige 
aktiviteter. ”Det kan sagtens 
lade sig gøre at føre idéerne ud 
i livet,” siger Martin fra klan De 
døde poeters klub. Konceptet 
med mind mappet er, at starte 
tankerne hos den enkelte se-
nior om hvordan spejderarbej-
det kan videreudvikles. Samti-
dig forklarer David, som er en 
del af korpsledelsen, at der ar-
bejdes hårdt med den nye 
senior stategi, og at håbet er, at 
det på den måde sikres, at se-
niorerne får de udfordringer og 
det medansvar som de ønsker.

Tekst: Maria Foto: HW

”Vi vil gerne vise hvad vi kan!”
Seniorer er ikke kun halvvoksne mennesker, der fester hele tiden.

De tre mind maps stod for 
hver deres tema, henholdsvis 
”seniorspejd på korpsplan”, 
”seniorspejd i gruppe og  
division” og ”oplevelser”.
On every theme there was a 
mindmap. The themes was, 
”Rovers in scout association”, 
”Rovers in groups and divi-
sions ”and” experience”.
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Der var umiddelbart ikke 
meget liv i seniorerne, da 
de var på aktiviteten cook-
along. Men den gode mad 
fik humøret op.

Trangiaerne er fundet frem, 
og seniorerne står eller sidder 
små cirkler rundt om dem. 
Imens står to kokke på en lille 
scene foran et bord. De er i 
gang med at dirigere de flere 
hundreder spejdere igennem 
at tilberede et faseret kyllinge-
brøst med grønsager og crépes 
suzette. 

Ingen morgenmad
Otte af seniorerne fra Alugod 
Gruppe ser meget frem til at 
sætte tænderne i den lille ap-

petitvækker, som kokkene kal-
der maden. ”Vi er nemlig godt 
sultne efter nattens bedrifter,” 
erklærer 22-årige Charlotte.
 Forklaringen er, at ingen 
fra sjakket har fået morgen-
mad, da de hellere ville sove.
Selvom det med korte ophold 
siler ned, bliver seniorerne på 
pladsen ved med at følge kok-
kenes anvisninger. Pandeka-
gedejen bliver blandet, grøn-
sagerne snittes groft – selv da 
spejderne bliver bedt om at 
tage kyllingefileten ind på  
maveskindet adlyder en del. 
Dog ikke uden fnis.

Ingen ordentlige flammer
At det ikke er helt nemt, at til-
berede lækker mad på trangia, 

vil 21-årige Sofie fra Alugod 
godt skrive under på. ”Jeg sy-
nes det er ret svært, men også 
sjovt,” fortæller hun. Men der 
bliver ingen panik, hvis maden 
ikke bliver som forventet. 
”Hvis det går, så går det. El-
lers så har vi prøvet det,” un-
derstreger Charlotte.
 Og den gode indstilling bli-
ver der brug for, da pandeka-
gerne ikke vil flamberes. Men 
på trods af det, og at bordet er 
fuld af opvask, da seniorerne 
er færdige med at kokkerere, 
er de glade for at have delta-
get. ”Det var besværet værd. 
Jeg er glad for, vi tog herhen  
i stedet for at sove,” siger  
Charlotte smilende.

Tekst: Mona Foto: MDA

Dagen startede med, at alle 
sjak fik udleveret en beskri-
velse af spillet samt en rolle. 
Rollerne kunne enten være 
en interesseorganisation el-
ler et land. Herpå havde alle 
20 minutter til at forberede 
sig til den indledende debat, hvor for-
ventninger, ønsker og krav, skulle fremlægges. Senio-
rerne påtog sig hurtigt en rolle og ved fremlæggelsen frembragte 
dette en masse smil og grin fra såvel deltagere som hjælpere. 
 Selvom det var underholdende at påtage sig roller, havde man-
ge alligevel svært ved at sætte sig op til debatten. ”Jeg tror det er 
henvendt til skolebørn, vi bliver i hvert fald hele tiden omtalt som 
elever”, sagde en deltager kort til sit sjak. Trods det, virkede det 
på seniorerne som om det satte tankerne i gang, da det pludselig 
var en ”fremmed”, der satte ord på sine problemer. 

Tekst: Stærk Foto: IMG

Vi skal kunne være spejdere 
selvom vi er ældre end 24. 
Det mener nogle seniorer 
fra Bent Byg. ”Så er der 
nemlig større sandlighed 
for, at vi holder ved,” argu-
menter 21-årige Simone for 
forslaget og fortsætter. ”Det 
handler om, at man jo ikke 
er udbrændt, når man er æl-
dre end 23.”

Hun er selv overbevist om, 
at hendes spejderliv slutter, 
hvis hun ikke kan få lov til at 
blive ved med at være senior 
når hun fylder 24 år. ”Jeg vil 
også have mit eget spejder-
liv i stedet for kun at være 
leder. Det er seniorarbejdet, 
der holder mig fast,” under-
streger Simone.
 Det er et af tre mind-

maps, der har fået Bent 
Bygs seniorer til at tænke 
over seniorernes aldre. Det 
er dog ikke kun alvorlige 
idéer, der har fundet vej til 
den hvide planche. For hvor-
for kan seniorarbejde ikke 
også være, at sætte en lyn-
lås i en banan.

Tekst: Mona  Foto: MDA

Luksusmad er bedre 
end at sove

Seniorerne på cook-along gik meget  
op i madlavningen, da regnen endelig  
var stoppet.
Rovers on Cook-along were very busy 
with the food, when the rain finally 
stoped.

” Man er jo ikke  
udbrændt  
som 23-årig”

Kliplev klarer klimaet

Seniorer i flere aldersgrupper er  
et af de mange forslag Simone 

fra Bent Bygs klan foreslår på 
mindmappen.

Rovers in different age groups is 
one of the suggestions that  

Simone wrote on the mindmap.

Hvad skal seniorspejd være i fremtiden? Det har en del af seniorerne på  
seniordøgnet givet deres bud på, på nogle meget store mindmaps.

En af hovedaktiviteterne på SeniorDøgnet var klimatop-
mødet. Et rollespil hvor seniorerne optrådte som en del af 
verdens lande. På trods af godt humør og gåpåmod, levede 
det ikke helt op til forventningerne.

The Rovers day off
Monday morning the Rovers of Blå Sommer woke up to a day without any duties. The only thing they had to do was alot of activities, 
only for Rovers. The mood was great despite the rain. After the last days cancellation and problems, the Rovers were reliefed that 
the day had been without any problems. The Rover day started with a night activity sunday night. The area around Søgård hummed 
with activity. When the night came a huge party started at the scene with live music and DJ’s

Ørnebjerg fra Vejle  
deltager ved Klimatopmøde på Seniordøgn 
på Blå Sommer 2009
Ørnebjerg scouts from Vejle participated  
at the climate summit  on Rover day.

I dag kommer HKH Prinsesse Benedikte på besøg 
på Blå Sommer. Prinsessen starter sit besøg  
kl. 11.00 på bytorvet i Midtbyen.  
Læs reportage i Raften  
i morgen.

Royalt besøg på Blå Sommer

Royal visit on  
Blå Sommer.
Her Royal Highness Prin-
cess Benedikte will visit 
Blå Sommer today. 
 The visit will start her 
visit at 11 a.m. at the town 
square in Midtbyen. Read 
more in the tomorrows 
news paper.
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Knæklyset bliver svunget

Blå Sommer by night

Blå Sommers vartegn

Midtbyens Tower of Power

Nordbyens  vippefyr

Røgslør over Sydbyen

Nordbyens storskærm

Aftenhygge i Midtbyen 

med Tower of Power i 

baggrunden

Ensom leder i S
ydbyen

Natteravne på tur

Foto: HJC, MID, JT
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På aktiviteten ”GEIST” var der 
mandag samlet op mod 4.000 
tropsspejdere foran Blå Som-
mers store scene. 
 ”Det er en ret god måde at 
få gang i samtalerne på og få 
grinet af hinanden,” siger 14 
årige Camilla fra Skovtrop. 
”Det er fedt, der er så mange, 
som er glade og gerne vil være 
med” er kommentaren i forbi-
farten fra Erik fra Elbo Trop.
 Både spejdere og hjælpere 
skaber en euforisk stemning 
af forventning og tilfredshed.
”Det virker bare super plan-
lagt," storsmiler tropsleder 
Signe fra Søndermark Gruppe.
Hun er én blandt mange hjæl-
pere på aktiviteten GEIST, og   
hun har svært ved at få armene 

ned. ”Det kan kun blive en god 
oplevelse.”

Hungersnød var tema
På Storskærmen ved scenen 
så spejderne billeder af hun-
gersnød og naturkatastrofer, 
afmagrede dyr, og en notits 
om, at der er lande i verden, 
som eksporterer deres madva-
rer, mens befolkningen sulter.
”Der er mad nok i verden, det 
bliver bare ikke fordelt rigtigt” 
15 årige Annemette fra Hor-
sens Gruppe KFUM rynker 
brynene. Hun og de piger hun 
sidder sammen med taler om, 
hvordan man kan gøre noget 
for mennesker i nød. 
 ”Man hører heller ikke så 
meget om, at der er nogen der 

hjælper. Man hører kun om 
dem, der er døde” siger en 
tænksom Kathrine på 13 år.
 Vi kan ikke redde hele ver-
den, men dag for dag bliver 
næste generation af verdens 
ledere, mere og mere klar 
over, at noget skal der gøres. 
 Spejderne vil gerne gøre 
noget, og at forbinde noget så 
kritisk og alvorligt, som global 
opvarmning og naturkatastro-
fer, menneskelig elendighed, 
og kapitalisme med latter og 
fællesskab, sætter sig forhå-
bentlig som en voksende spi-
rer i de mange spejdere. 
 Vi kan, hvad vi vil.

Tekst: VIV   Foto: MLV

Leg og lær 
om mad og vejr

beGEISTring

Hvis verden skal undgå en ka-
tastrofe, skal der indgås en 
klimaaftale med mange orga-
nisationer og foreninger. Så 
mange som muligt skal med i 
aftalen. Deltagerne i Geist får 
den svære opgave, at sikre at 

organisationerne og forenin-
gerne skriver under på klima-
aftalen. De kommer hele lejren 
rundt i et hæsblæsende tempo 
- for tiden er knap. Der er højt 
tempo i denne del af Geist, 
men det er pigerne fra Elbo-

spejderne ligeglade med. 
 ”Vi vil bare vinde,” siger de. 
Undervejs er der mulighed for 
at få ekstra point i kampen, 
hvis finder frem til de hvide 
klimaspøgelser. Så der er ikke 
tid til at slappe af.

Klimaaftale
På én og samme kridtede 
bane, spilles der tre forskellige 
mere eller mindre alternative 
boldspil. 
 Et fodboldspil med en jord-
klodemønstret-badebold, hvor 
deltagerne er bundet sammen 

med en anden spiller, frisbee, 
hvor man er bundet sammen 
med en medspiller og firkant-
bold. 
 Det hele er så velorganise-
ret, at banens størrelse er målt 
efter, hvor langt bolden til fir-

kantbold kan skydes. Forvir-
ring var et ukendt begreb, men 
kamp”Geist” og holdånd over-
skyggede selv de mørkeste 
skyer.

Tekst: VIV
Foto: MLV

OL med plads til alle

Der var helt fantastisk stemning under tropsarrangementet GEIST. 
Great atmosphere at GEIST.

Ved OL-disciplinen dystede de forskellige kontinenter 
mod hinanden, for eksempel frisbee og firkantbold.
At the Olympic Games the scouts competed in diffe-
rent competitions.

Tropsspejderne havde armene helt op over hovedet af ren og skær begejstring!

Tekst: MHN   Foto: MLV



Raften | 21. juli 2009 | Nr. 6/8 9 

Der var ingen løftede pegefingre til 
tropsspejdernes klimaktivitet GEIST. 

I stedet handlede det om at lege sig til viden 
om konsekvenser af klimaforandringer gen-
nem et sjovt arrangement som skabte begej-
string.
 Der blev sat fokus på fire forskellige emner 
i klimadebatten: Oversvømmelse, hungers-
nød, epidemi, og energikrise. Spejderne var 
opdelt i seks kontinenter, som kæmpede mod 
hinanden for at se hvem, der var bedst stillet 
til klimaforandringerne. 
 I løbet af arrangementet blev humøret 
holdt højt af dansepiger og klimaspøgelser, 
som var kontinenternes maskot. Alt dette 
gjorde, at der var fokus på klimadebatten på 
en måde, der er nærværende for spejderne.  

beGEISTring

Sådan afholdtes GEIST

GEIST satte fokus på emnerne: oversvømmelse, hungersnød, epidemi og energikrise. Spej-
derne var opdelt i seks kontinenter som kæmpede mod hinanden for at stå bedst til klima-
forandringer. Spejderne kæmpede om at samle mest: sand, ris, medicin og træpiller.

Det syder og bobler foran sce-
nen til klimaquizen. Spejderne 
er helt oppe og køre, de skri-
ger og råber i munden på hin-
anden, mens de er i gang med 
klimaquizen. 
 Et spørgsmål kommer op 
på storskærmen og spejderne 
i de enkelte kontinenter skal 
tage stillig til, om det er rigtigt 

eller forkert. Hvis de svarer 
forkert på spørgsmålet spre-
der et sprinkler anlæg vand ud 
over deltagerne, og de bliver 
endnu mere våde, end de er i 
forvejen. Pigerne fra Waingun-
ga stammen synes det er rig-
tig fedt.
 ”Hvis man svarer forkert, 
bliver man våd og vi gider ikke 

blive mere våde, og alle er bare 
helt vild glade,” siger pigerne 
fra Waingunga stammen
 Mellem spørgsmålene bli-
ver stemningen skruet yderli-
gere op ved hjælp af musikken 
der banker ud over deltager og 
dansepiger som får alle til at 
danse med.
Tekst: MHN   Foto: MLV

Klimaks i klimaquizen

Tropsspejderne jagter hinan-
den over hele aktivitetsområ-
det, de er nemlig på grænseløb. 
 Spejderne skal enten være 
smuglere, der smugler res-
sourcer og nå frem til smug-
lerreden eller være grænse-

vagter og få stoppet smuglerne 
inden de når frem. Der er en 
vild jagt over området og selv-
om det kun er meningen, at 
man skal røre ved smuglerne 
for at stoppe dem, kan det ikke 
undgås at der ligger en smug-

ler i græsset en gang i mellem.
 ”Vi har kun klippet en en-
kelt” siger grænsevagterne 
Peter og David fra Bellahøj 
21st Barking stolt.

Tekst: MHN  Foto: MLV

Jagt lige til grænsen

Enthusiasm, battle and games

Despite thunder and power failure the activity ”Geist” was a huge success. 4000 troop 
scouts danced along with beautiful dancers and ghosts in colourful cloth. The continents 
resources where measured in a barometer and the excitement was great. When the  
”Oceanien” was announced as the winner, a gigantic cheer came from all the scouts. 
 A big thank you was given to the leaders, helpers and the organisers of the activity.

Grænsepolitiet jagtede store og små smuglere. Jagten udviklede sig, men alle havde det sjovt.
The boarder patrol chased smugglers of all sizes.

Dansepiger og musik fik stemningen til at opnå uanede 
højder både i volumen og engagement.
The atmosphere reached great hights.

Mere end 4.000 tropsspejdere var samlet til det store GEIST arrangement.

90,8FM

7.30-9.10
Morgen på Radio Blå
Nyheder
Camp News

12.15-13.40
Middag på Radio Blå
Nyheder
Aktivitet for 12-16
Bonus-Spejderinfo

20.30-22.40
Aften på Radio Blå
Nyheder
Godnathistorie
Aktivitet for 16-23

90,8FMRADIO BLÅ
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Måske skal 
Valhalla Gruppe over-
veje et indbygget nedløbsrør næste 
gang?
Perhaps Valhalla Group should consider building a gut-
ter next time?

Anton på 10 år fra Mjølner gruppen i Værløse 
begynder morgenen med at læse lidt ved bålet 

som desværre er slukket af morgenens regn, 
men humøret er højt og det er dejligt at slappe 

lidt af for sig selv.
Anton reading and relaxing even though the 

rain put out his fire.

Line Bagger, fra 
De Vilde Svaner, Nivå er 
blevet en smule våd, men humøret er 
højt for der er jo kun korpslejr hver 
femte år, så det er bare på med regn-
tøjet, så mere kan opleves.
Line Bagger, slightly wet, but in high 
spirits, makes the most of this Blå 
Sommer - the next one is five years 
away!

Elisabeth og Sofie  
elsker at plaske i vandpytter.

Hvad synes du om lejren?

Jean, engelsk spejderleder:
”Der kunne være mere plads mellem teltene, men teltene er af god kvalitet, ligesom maden er. 
Det er super at ligge i lejr, der er fin stemning og kontakt mellem spejderne.”

Jean, an English Scout leader: 
“There could be more room between tents, but the tents are good quality, as is the food. Camp 
life is great, especially the atmosphere and the interaction between Scouts.”

Fran, engelsk spejder:
”Jeg synes maden er god i forhold til, at det er lejrmad. Stemningen er livlig og jeg har 
mødt mange udenlandske spejdere. Jeg kan godt lide fællesskabet og fatter næsten ikke, 
hvor stor lejren er.”

Fran, an English Scout:
“I think the food is good as far as camp food goes, also the atmosphere is lively and I have 
met lots of foreign scouts. I like the community feel and can’t believe how big the  
camp is.”

Tom, amerikansk spejder, med i en engelsk gruppe:
”Jeg synes engelske lejre er bedre end amerikanske lejre. Det jeg synes bedst om, er at 
møde nye mennesker. Jeg kan også godt lide lejrbål. Selvom der ikke er mere plads i  
teltene end højst nødvendigt, så er de engelske telte bedre end de amerikanske.”

Tom, an American Scout, part of an English Scout Group:
“I think the English camps are much better than the American camps. My favourite part 
of camp is meeting new people. I also like the campfire. Even though there is no room in 
them for any more comfort than neccessary, the tents in England are better tents than the 
American ones.”

Ollie, engelsk spejder:
”Jeg har nydt at lave pionerarbejder i lejren og nydt lejrbålet. Stemningen er fin og alle er 
så venlige. Jeg er virkelig glad for de mange aktiviteter og for at møde nye mennesker.”

Ollie, an English scout:
“I have enjoyed doing the pioneering on my camp and I enjoyed the camp fire. The atmos-
phere is great and everyone is so friendly. I am really excited about doing more activities 
and meeting new people.”

Tekst: Josie Palmer and Bethan Townsend, Gloucestershire Scouts

Gloucestershire-gruppen ved deres indgangsportal.
The Gloucestershire group at their camp portal.

What do you think about the camp?

Søren Andersen 
fra Valhalla gruppe i Brabrand fjer-

ner vandet fra spisesbordets overdækning ud 
mod hovedgaden i Østbyen.

Removal of water from the dining table cover.

Regn!Rain
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BLÅ
SOMMER
BATTLE

blåsommer.dk

Læg jeres billeder eller videoer op på blåsommer.dk i 
netcafeer på bytorvene eller i Mediebussen på Strøget.

I kan vinde sejt lejrlir fra Spejder Sport.

Tirsdagsbattle!
Vi kan hvad vi vil! 
Det er lejrens tema. 
Hvad kan I?

Vinder af søndagsssbattlen blev:

Godick med “G loves dick”.

Man skal yde,  
før man kan nyde
Selv om aktivitetspladsen er 
rømmet for hjælpere, har en 
flok juniorer fra De vilde Sva-
ner i Nivå alligevel fundet vej 
hen til ”løbehjulet” i Blå Ener-
gi lejren. 
 Løbehjulet er en simpel 
konstruktion, hvor man løber 
sig til strøm til opladning af 
mobiltelefoner. Her skal man 
yde, før man kan nyde. To 
gamle bildæk, et udtjent cykel-
hjul og en generator er væsent-

lige elementer, hvor bildække-
ne udgør selve løbebåndet.

Løbehjulet  
på fulde omdrejninger
Frederik, Signe, Oliver og An-
dreas er på skift oppe på løbe-
hjulet, og de har læst på lekti-
en. ”Én omdrejning på 
bildækkene giver 234 omdrej-
ninger i generatoren” fortæller 
Andreas på 12, mens Signe på 
9 år giver dem allesammen 
baghjul. Af og til bliver de så 
ivrige med løberiet, at ”kæ-

den” hopper af, men det er let 
at få løbehjulet i gang igen.

Et minuts løb svarer til ét 
minuts taletid
Frederik finder sin mobiltele-
fon frem for at afprøve om lø-
behjulet virker. Stikket passer 
desværre ikke, men en voksen 
fra gruppen gør et nyt forsøg 
med sin telefon. Så er der ju-
bel. ”Det virker, bare fortsæt 
– lidt hurtigere” lyder det, 
mens en af juniorerne okser 
afsted. 

Planchen, som beskriver pro-
jektet, fortæller at ét minuts 
løb svarer til ét minuts taletid. 
En af drengene stiller sig tviv-
lende overfor, at han skal have 
et løbehjul hjem i haven til op-
ladning af sin telefon ”Så skul-
le jeg løbe rundt hele natten”. 
Der er nu stemning for at op-
føre et ved spejderhytten.

Flere bæredygtige  
aktiviteter 
Medhjælperne i Blå Energi lej-
ren vender tilbage og beman-

der aktiviteterne efter Senior-
Døgnet er rundet af tirsdag 
formiddag. 
 Udover løbehjulet kan du 
også at lave et brændebespa-
rende Sudan-komfur, oplade 
mo  biltelefon på en ombygget 
cykel eller bygge en energi-
venlig Storm P. opfindelse. 
Akti viteterne indgår i miljø-
mærkeordningen, så kig ind 
hvis du endnu mangler et 
kryds eller to.

Tekst: LPL  
Foto: FAJ

Løbehjul 
skaber 

Blå Energi

Signe giver drengene baghjul, mens Frederik  
forsøger at oplade sin telefon.
Signe runs along while Frederik tries to  
charge his mobile phone.

Scooter produces blue 
energy
Some scouts from ”De vilde 
svaner” has found the 
scooter in the Blue Energy 
camp. The scooter is made 
of two old car tyres, an old  
bicycle wheel and a genera-
tor. These parts, put togeth-
er, can produce power 
enought so the mobile can 
be recharged. Andreas, 12 
years old, tells that one ro-
tation on the car tyres gives 
234 rotations in the genera-
tor. If you run in one minute, 
you get power for one min-
ue on your mobile. Other 
environment activities is 
being offered in the Blue 
Energy camp, such as, a 
Sudan-stove, recharge the 
mobile, build an alternative 
eco-friendly invention. All 
the activities are a part of 
the environmental label, so 
drop by if you miss a stamp 
or two.

A mysterius Backback is 
wandereing arround Blå 
Sommer,. Scouts are help-
ing the backpack, by giving 
it guidens and a helping 
hand. still, noone realy 
knows anything about this 
backpack, other then it, be-
ing very nice and able to tell 
stories that are over 100 
years old. 

En mystisk rygsæk var i går 
på vandring rundt i lejren
Raften kunne i går berette, at 
en mystisk Rygsæk var set på 
vej til Blå Sommer. Det er lyk-
kedes avisen at finde Rygsæk, 
og vi har fulgt den på dens før-
ste dag rundt i lejren. 
 Selv om Rygsæk havde 
både kort og kompas med, 
havde den ikke helt let ved at 
finde vej. Mange hjælpsomme 
spejdere sprang heldigvis til 
med både vejvisning, mad og 

undervisning i spejderfærdig-
heder. Rygsækken udtaler: 
”Det har været en dejlig dag. 
Jeg har både smagt afrikansk 
mad, prøvet at hugge brænde 
og fået god behandling på lejr-
hospitalet. Desværre er jeg 
kommet af sted uden mine 
gummistøvler, men nogle søde 
piger giver gav mig et lift i de-
res vogn noget af vejen.”

Stort smil 
Særligt én pige på lejren fan-

gede tilsyneladende Rygsæks 
opmærksomhed. ”Hun havde 
virkelig nogle søde spænder 
og et blødt liggeunderlag” si-
ger Rygsæk med et stort smil.
 Raften har talt med en flok 
juniorer i Østbyen, der fortæl-
ler, at Rygsæk var fuld af histo-
rier. En juniorspejder udtaler 
til Raften: ”Han fortalte om 
ting, der var sket for snart 100 
år siden”.

Redaktionen
Foto: MID

Mystisk rygsæk  
indtager Blå Sommer
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En stor del af gruppen er i gang når korpslejrsangen skal spilles på spande, nedløbsrør og  
hjemmelavede banjoer.
All the scouts and guides get buisy when the campsong is performed with drainpipes, homemade 
banjoes and on buckets.

Kongsdal Gruppe i Nordbyen 
spiller korpslejrsangen på 
en lidt anderledes måde.
Hvis du er en af dem der har 
fået korpslejrsangen ”på hjer-
nen”, så er det måske fordi du 
er kommet forbi Kongsdal 
gruppe i Nordbyen.
 Her har de nemlig lavet  
deres eget orkester, der har 
korpslejrsangen som speciale. 
”Vi er egentlig ikke en musik-

gruppe,” fortæller juniorleder 
Poul Jørgensen, ”men sidste 
sommer var vi på Forlev i en 
uge, hvor der var musik som 
tema. Der byggede vi blandt 
andet selv banjoer. Siden har vi 
været på gruppetur, hvor vi fik 
en leder fra Thisted Spejderne 
til at hjælpe os med det musi-
kalske,” siger Poul Jørgensen.
Resultatet er et stort arrange-
ment, hvor instrumenterne er 

nedløbsrør, spande, pinde 
samt banjoerne fra Forlev.  
Resultatet er så godt, at Kongs-
dal spejderne har spillet det 
ved flere lejligheder. Blandt 
andet. startede de lørdag aften 
festen for de 10-13 årige i Nord-
byen.

Tekst og foto: ME

Korpslejrsangen på 
nedløbsrør og spande

Elise Mølleskov fra Oksbøl  
viser rundt. Hun har netop af-
sluttet 9. klasse på efterskolen, 
og skal efter sommerferien i 
gymnasiet i Esbjerg.
 ”Vi fik ideen cirka tre uger 
før sommerferien,” fortæller 
hun. ”Først tænkte vi på Eiffel-
tårnet, men det skulle jo hand-
le om CO2, og så blev det en 

vindmølle.” Hjemme på skolen 
har de lavet computertegnin-
ger og syet sejl til møllevin-
gerne. På lejren har de bygget 
møllen op og brugt 1 km be-
snøringsreb.
	 Møllehuset	er	8	meter	højt		
og møllen med vinger stræk-
ker sig 12,5 meter op. Søndag 
lå de seks vinger stadig deko-

rativt på jorden. ”Den akse der 
bærer hatten og vingerne, 
skulle lige forstærkes,” siger 
Elise. ”Vi havde en forælder, 
der er klatreinstruktør, til at 
vise os hvordan vi kan klatre 
sikkert oppe i højen.”

Sikkerhed er vigtig
På grund af sikkerheden skul-

le møllen placeres et sted hvor 
der ikke var telte, og det endte 
med at blive i et fugtigt områ-
de i Sydbyen.
 Efterskoleeleverne har 
også fået hjælp fra Solaris – 
som jo netop består af tidligere 
elever fra Brejning. ”Skal I så 
med i Solaris, når I er færdige 
på skolen?” ”Nogle vil sikkert 

gerne, og der er nogle af møl-
lebyggerne de gerne vil have 
med,” siger Elise.
 Hun har haft et godt år på 
skolen: været i Paris, taget 
projektledereksamen og været 
med til at lave BEAR: Brejning 
Efterskoles Adventure Race i 
Vejle Fjord-området for elever 
fra andre efterskoler.

 Mandag morgen kom vin-
gerne på, og møllen markerer 
dermed afslutningen på et sko-
leår, og begyndelsen på et nyt 
liv for Elise og de andre.

Tekst: MAA
Foto: TAA

Fotografen tæt på  
en møllebygger  

– der er højt ned!
The photographer close  

to a mill builder  
– it’s a long way down.

Søndag blev der stadig bygget på Brejning Efterskoles vindmølle, men sidst 
på dagen var de klar til at gøre den færdig.

Mandag kom vingerne på
Pupils from Brejning Efter-
skole – a one-year school for 
school leavers, run in the spir-
it of scouting – have built a 
windmill, 12,5 metres high 
(including wings). They start-
ed planning three weeks be-
fore school ended, and have 
made the wings at home – the 
rest in camp. For security rea-
sons the mill has been placed 
in an area without tents – a 
rather moist area in Sydbyen.

Godthåb Revyen, der er 
hjemmehørende i Køben-
havn, var på hjemmebane i 
Storbyen, og de blå spejde-
res husorkester leverede et 
show med sang og under-
holdning til et begejstret 
publikum. 

Café Den Blå Lagune er fyldt 
til bristepunktet med 600 for-
ventningsfulde tilskuere. Ban-
det og de seks skuespillere går 
på scenen og proklamerer, at 
”der er én forestilling på Blå 
Sommer, der betyder noget 
særligt for dem: forestillingen 
i Sydbyen!!!” Tilskuerne fra 
Storbyen fanger pointen, og 
der grines og klappes.
 Efterhånden som aftenen 
skrider frem, stiger stemnin-
gen til uanede højder. Publi-
kum synger med på sangene, 
som var de folkeeje, og mange 

har svært ved at holde tårerne 
tilbage i grineanfald. Musik-
numrene er varierede, fra den 
stille sang om de dydige KFUK-
pigespejdere, til D.A.D. -rock-
numre med luftguitar og fyr-
værkeri. Storskærmene kæder 
numrene flot sammen med 
filmklip, og vi får leveret histo-
rierne om gorillaen på flyet, 
Elg-giganten og Læger Uden 
Grænser. Til slut bliver der gi-
vet stående ovationer og et 
tjikker-likker fra publikum, og 
Godthåb Revyen må på scenen 
og give tre ekstranumre, før 
folk vil gå hjem. De afslutter 
med deres udgave af P3 Tjene-
stens sang med teksten ”Jeg er 
blevet en spejder” til stor jubel. 
Raften giver fem spejderhatte 
ud af fem mulige, for et uover-
truffent show.

Tekst: HBJ Foto: HBJ og SF

Skrårem und so weiter
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PINK PATR L

PINK PATR
L

PINK PATR L

PINK PATR L
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PINK PATR L

PINK PATRL

KarriereBar tirsdag d. 21. juli

Kl. 14  s olaris - Bliv frivillig på et 

af de sejeste spejderløB!

Kl. 20  assenBæK spejdercenter  

- Brug dine weeKender og  

ferier på at træne andre 

spejdere

Kl. 21  dds samfund - frivillig i et ud-

valg med uanede muligheder

Kl. 22  rejseholdet - Bliv en del af 

indsatsgruppen

Kan du spille sæKKepiBe? 
så KontaKt 20th ayrshire 
scouts i Korsica, østByen, 
der søger to til at spille 
for ”the highland dancer”

Kom til power Bowling med 
cool disKoteK i halm meK-
Ka i aften Kl 20-22. 
Kun for trop og senior.

Body Bowling with cool 

dico at the halm meKKa 

tonight from 8 p.m. to 10 

p.m. only for troop
 and 

rovers.

skriv til: spinfo@blaasommer.dk

Navn: Jakob Lund Didriksen
Alder: 25 år, 19 af dem i korpset
Spejderbeskæftigelse: Gruppe- og klanleder
Civilbeskæftigelse: Ingeniør
Bedste spejderoplevelse: En vandretur på  
Island med klanen. Det var bare rigtig fint. 
Flot natur, og ud at gå i bjergene. Og så har jeg 
en sød klan.
Drømmespejderpigen: Hun skal være char-
merende og sjov. Hun må godt kunne binde  
besnøringer og tænde bål. Hun be høver ikke 
kunne skide i naturen. Jeg har ikke så mange 
krav til udseendet, men hun må gerne have et 
glimt i øjet.
Spejderdate: Den skal begynde med, at vi kø-
ber is sammen. Så skal vi bagefter ud til forsta-
den og have en måneskinsrotur. Og derefter 
må der improviseres.

Er du frisk på en date med Jakob, kan du 
finde i Lyskrydset i Nordbyen eller også 
fange ham på 29607660.

Enten eller...
Tændstikker eller lighter

Kitkattelt eller iglotelt

Jeans eller zip-off bukser

KarriereBar tirsdag d. 21. juli

Kl. 14 solaris - Bliv frivillig på et af 

de sejeste spejderløB!

Kl. 20 assenBæK spejdercenter - Brug 

dine weeKender og ferier på at 

træne andre spejdere

Kl. 21 dds samfund - frivillig i et ud-

valg med uanede muligheder

Kl. 22 rejseholdet - Bliv en del af 

indsatsgruppen 

(oversættelse iKKe relevant) 

Single- 
spejderdrengen

PINK PATRL

do you play the Bagpipe? then get 

in touch with the ayrshire scouts 

located at Korsica, østByen - 

they are looKing for two musici-

ans for ”the highland dancer”

Opslagstavlen
Noticeboard

er du Kommende Kandidat til Korpsle-delsen der sKal vælges på Korps-rådsmødet i novemBer? så Kom til speaKers corner overfor forsam-lingshuset KloKKen 17 hvor medlem-mer at Korpsledelsen fortæller om arBejdet i Kol
(oversættelse iKKe relevant)

Prins Mümmel, en rigtig mann...

Kæk Aalborgfyr søger ungmø. Prinsen er fra Aalborg-

hus Gruppe og bor i Lampen i Nordbyen. Du skal kunne 

åbne en bajer med en bajer og en lighter med en lighter. 

Du skal kunne lide musik og gerne være musikalsk.

 ”Feriemæssigt er jeg mest til vandreture”, udtaler 

prins Mümmel med et frækt glimt i øjet, mens han plim-

rer på mandolinen.

”Ellers er jeg frisk på en bette løbetur i ny og næ.”

 Prinsen er vild med gak og løjer, så det støjer. Der-

udover er prinsen ingeniør, men lad det ikke gøre dig ør, 

han er stadig ganske mør. Så er du mellem 22 og 26 er 

vores høje, flotte prins Mûmmel på 25 klar. Siger du ja 

kan du få det halve konrige i ”Aalleren” (læs Aalborg.

Ps. Mümmel er med på eventyr, så kom med på eventyr 

(med happy end)

Det var dette brev fra nogle klanspejdere, der 
ledte os på sporet af singlespejder drengen

Tekst: Stærk, Maria og Mona

19-årige Malene  
er fra Rosenholm Tamburkorps.

Anne fra Karen  
Jeppe Gruppe er 11 år.

Mette på 14 år  
er fra Hammeluglerne.

Det perfekte match
Single-spejderpigen Findus fra søn-
dagens dating-indlæg, fik sig noget af 
en overraskelse da hendes drømme-
fyr pludselig stod foran hende! Nyva-
skede og toptrimmede Christian fra 

Skovgruppen havde med hjælp fra 
Pink Patrol fået arrangeret en 
romantisk luxusdate i den nær-
mest lyserøde solnedgang.  
Ingen af dem havde prøvet at 
date før, men det endte med en 
hel times snak om yndlingsop-

levelser på lejren, fritidsinteres-
ser og hvorledes de begge havde 

mistet deres mobiltelefoner på lejren 
– endnu et match-point til Pink Patrol! 
Men det skulle ikke forhindre dem i 
at udveksle telefonnumre på de gule 
labels som Pink Patrol havde lagt i da-
tingkurven blandt stearinlys, spejder-
spørgsmål, slikposer, sodavand og 
andre sikre scoretricks.
 Pink Patrol krydser fingre for at  
de atter finder deres telefoner og  
måske... hinanden.

Tekst: Benny

Hvordan skal jeres drømmefyr være?
  Mette: Respekterende. Han skal respektere, hvem jeg er. Og så skal han 

være  sjov. Han må ikke være for lav, men ellers er det ligemeget med udseendet.
 Anne: Han skal være sød.
  Malene: Ja, han skal være sød og forstående. Han skal være respekterende. 

Og så tæller personligheden, selvfølgelig.
  Mette: Han må godt være romantisk, men det må ikke blive for tuttenuttet.
Skal drenge også være romantiske?
 Alle: Drenge må gerne være romantiske.
 Mette: Det må bare ikke blive for meget.
 Malene: Der er bare langt i mellem dem, der er romantiske.
 Mette: Ja, nogle gange spiller de seje.
  Alle: Det er vigtigt, at drengene er sig selv. Det er ikke godt  

med yderligheder.
Hvordan vil I gøre en dreng interesseret?
  Mette: Vi skal først være venner. Derefter kan vi blive kærester.
  Anne: Jeg vil selv skabe kontakten og ikke lade en anden gøre det for mig.
  Malene: Jeg vil vise ham, at jeg vil noget. Måske kan man gå en  

tur sammen. Vi skal i hvert fald snakke sammen først.
Har I udset jer en mulig lejrkæreste?
 Mette: Jeg har fundet en.
Skal drenge være gentlemen? Må pigen tage det første skridt?
 Mette og Malene: Til en vis grad.
  Anne: Han må i hvert fald gerne bære min taske.
 Mette og Malene: Det kommer an på situationen, om fyren skal tage kontakten.
 Hvad synes I om konceptet at have en lejrkæreste?
  Mette: Det er et sjovt koncept. Men hyggeligt. Det er vigtigt, at man kan være 

venner bagefter.
 Anne: Jeg synes, det er vigtigere at finde venner.
 Malene: Det er vigtigt at begge er klar over, at det kun er lejrkærester.

Spejderpigepanelet

Pink Patrol har samlet et pigepanel på Blå Sommer for at få bedre styr på deres holdninger 
til lejrkærester og kærlighed. Panelet består af junioren Anne fra Karen Jeppe Gruppe 
storspejderen Mette fra Hammeluglerne og seniorenMalene fra Rosenholm Tamburkorps.

Tekst: Mona, Maria og Stærk

Mathilde havde en kon-
taktannonce i Raften og 

Pink Patrulje fandt Christi-
an, som overraskede med 

den store dating-kurv.

”josef og malthe” jammer 
heftig tråd i rocKmassa-
gecaféen i aften Kl 
20.30-21.20. Kom og vær 
med, det er for alle

”josef and malthe” jams to-

night in rocKmassagecaféen 

from 8.30 p.m. to 9.30 p.m. come 

along, it’s for everyone.

centrenes ocean pongo, 

Kæmpe vandKamp for 

alle, efter nordisKe reg-

ler. Kom og vær med, det 

Bliver vildt og vådt lige 

meget om det er solsKin 

eller regn.

lederdeBat hver aften Kl. 20.30 i 

”spejdere hjælpe andre” teltet på 

strøget. i aften er emnet: det inter-

nationale, er det reelt spejdere 

hjælper andre, er det oplevelsesrej-

ser for unge dansKere, eller måsKe 

Begge dele?
scout leaders deBate sessions daily 
at 8.30 p.m. at the ”spejdere hjælper andre” tent at strøget. tonight ’s 
theme: the international theme, it 
is scouts helping each other or is it 
adventures, or is it Both?

the scout centers ocean 
pongo, huge waterfight 
for everyone, played By 
the nordic rules. join in, 
it’s going to Be wild and 
wet, no matter if it rains 
or the sun is shining

if you have Been on the 

danfofss univers activity 

you can collect a la-

unching pad.

alle der har været på 
danfoss universe aKtivi-
tet Kan afhente en af-
fyringsrampe til at tage 
med hjem.



Find 5 fejl

Løven | 22.7-22.8 Vandmanden | 20.1-18.2 

Jomfruen | 23.8-22.9 Fisken | 19.2-19.3

Vægten | 23.9-22.10 Vædderen | 20.3-19.4 

Skorpionen | 23.10-21.11 Tyren | 20.4-19.5 

Skytten | 22.11-20.12 Tvillingen | 20.5-20.6 

Krebsen | 21.6-21.7 Stenbukken | 21.12-19.1 
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Rafterøg
Find 5 fejl Foto: JT

Kan du finde Helga? Tirsdagens Helga er den 
nydelige unge dame med det glade smil på bil-
ledet. Er du hurtig og finder hende først, er der 
is i vente. Tag hende under armen og bring 
hende med til SPIN-in på Stevninghus. Her vil 
du få præmien overrakt med det samme. Vi ud-
deler højst 6 is, og Helga må ikke være fra din 
egen spejdergruppe. Er du for sent ude, vil 
Helga have et ”fundet-tegn” om halsen.

Find Helga
– og vind is

Tirsdagens Helga
Helga of thuesday

Foto: HJC

Det Blå horoskop Løsninger fra Rafterøg mandag

Hvis du kan lide at gemme dig, kan du risikere 
at folk ikke kan finde dig.

Din lommelygte vil snart løbe tør for batterier, 
hvilket vil resultere i en del misforståelser i 
aften.

Du skal sørge for at vaske dine tæer. De lugter 
ikke så godt.

Det kan være farligt at tisse i skoven, pas på 
med det hvis du vil undgå at blive brændt af 
brændenælder.

Hvis du igår havde en oplevelse der involvere-
de frisk luft, og en utrolig masse mennesker, 
er der stor chance for at det samme vil ske 
idag.

Hold øje med en cykel, der sker eventuelt en 
omvæltning, hvis du møder én.

Det er noget værre noget – og du ved godt 
hvad jeg mener!.

Det vil være en dårlig idé for dig, at bevæge 
dig uden for teltet, hvis du eventuelt bor i så-
dan et for tiden. Det kan ende med at du skal 
tage opvasken.

Du kan godt lide kage. Måske.

Du støder måske ind i en gammel ven idag, 
hvilket vil gøre dig glad. Gamle venner er 
nemlig altid rare at se igen.

Morgengymnastik er godt for helbredet, og 
hvis dit liv trænger til forandring, kan dette 
måske hjælpe. Eller også så hjælper det ikke, 
men så er du i det mindste kommet tidligt op.

Du er træt af havregrød. Put eventuelt choko-
lade- og æblestykker i.
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Spørgebjørnet

Vi tager forbehold for tryksejl og ænder, der  
ellers måtte være i avisen.

Hold da op for en spændende dag. Jeg synes det var på tide at møde 
nogle af alle de store spejdere på Blå Sommer og for at høre lidt om 
deres bamser. Først mødte jeg tre fyre fra KleptoKlan, 1. Søborg 
Gruppe. De så lidt smarte ud og sagde, at der ikke var nogen bam-
ser, der var seje nok til dem. Så tænkte jeg, at jeg godt lige kunne 
vise dem, hvor sej jeg er. Jeg blev lige løftet op en gang, og så viste 
de mig, hvordan man ser sej og smart ud. Det var næsten som om, 
de var en slags modeller. Fotografen viste dem billedet, som i kan 
se der ved siden af , og de synes jeg var så sej, at de faktisk godt kan 
finde på at sove lidt med bamser fra nu af.
 Jeg cyklede videre og så nogle mænd i gule sikkerhedsveste – 
gad vide om de har nogen bamser, tænkte jeg.
”Der har været mange bamser i mit liv” sagde HC fra Thurø Bund 
Spejdercenter. Jeg blev faktisk lidt bange for hvor var alle de bam-
ser så blevet af? ”Gamle bamser sidder på en hylde og deler minder 
med andre gamle bamser” sagde HC’s ven Tue, og jeg blev helt ro-
lig igen! Spejdermændene fra Thurø Bund var en slags vejvisere i 
et sæbekassebilræs, og jeg fik lov til at prøve at være med  
til at vise vej. Jeg sluttede af med at spørge dem, om hvilke  
bamser de havde nu, og det var mest Lamse Bamser sagde de. 
Mæææhgtig sjovt.
  På vej hjem fra dagens arbejde mødte jeg nogen, der havde væ-
ret i mudderbad. Jeg blev rigtig glad for at høre, at der ikke var no-
gen bamser, der havde været med i mudderbadet, for man skal altid 
i rigtig bad efter et mudderbad, og det er ikke så sjovt.

Smarte  
mandige 
modeltyper  
og mudrede unger

Tilbage fra dagens besøg på lej-
ren. Filbert og FotoMax i fuld 
sving i redaktionslokalet. Mon 
de når deadline?Filbert på Beskidt arbejde. 

Filberts Dirty Jobs.

Filbert er fuldt ud kvalificeret til jobbet 
som vejpeger sammen med Tue og HC 
fra Thurø Bund Spejdercenter. 

“Det er vigtigt at vise at man er 
smart, og det får pigerne til at kigge 
på én”! Niels, Anders og Morten fra 
KleptoKlan, giver Filbert et fif...

Tekst:VIV
Foto: JHC og JHT

Den gyldne  
toiletrulle
Søndag eftermiddag blev Bim-
melim og Bummelum, bedre 
kendt som Jan Hansen og  
Benny Andersen, hædret for 
deres indsats i forbindelse 
med toiletrengøring og vedli-
geholdelse af Storbyens toilet-
ter. Da ingen andre hjælpere i 
Storbyen ønskede opgaven 

som assistance for Godik, 
sprang Jan og Benny til og tog 
samtlige ”toilet-tjanser” i  
Storbyen under hele Blå Som-
mer. Dét kan man vist kalde at 
”tage én for holdet”.
 Sammen med titlerne fik de 
hver overrakt en gylden  
toiletrulle

Tekst og foto: HJC
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Dagens raftebilleder

Derfor ”Raften”
Lejravisens navn blev udvalgt i en navnekon-
kurrence. Der var mere end 200 forslag. Begrun-
delsen for at vælge navnet ”Raften” er, at vi alle 
bruger rafter på lejren og der er altid en rafte i 
nærheden.
”Raften er en rafte du gerne vil slæbe på!” 

Why ”Raften”?
The camp paper is called “Raften” which means 
the pionering pole. The name was chosen 
because we all use pionering poles at the camp, 
and because it is always easy to find one.

Foto: SFW

Asger i brusebad. Mjølner Trop fra Øst-

byen har lavet et opvarmet brusebad. 

Konstruktionen er tidligere afprøvet på 

gruppens fællesweekend. Gruppen 

kan ikke enes om, hvem der har fun-

det på den smarte konstruktion.

Her sover vi på 1.sal! ”Vores leder får mange skøre 

ideer. Så i vores gruppe sover seniorerne højt til 

vejrs”, fortæller Nanne fra Knud Rasmussens gruppe 

i Østbyen. Nanne synes det er rigtig sjovt at være 

med her!

Køkkenbord hos Geels i Østbyen.”Michael har tegnet 
denne smarte kogeø. Vi har fået utrolig god mad lavet 
herfra”, understreger Peter fra gruppen.


