
17. juli 2009 | Nr. 2/8

Lejrchef Inger
Camp chief Inger

Hele verden samlet 
Der er spejdere fra 39 nationer med på Blå 
Sommer. Mange sprog, sækkepiber  og flotte 
klædedragter kan ses rundt om i lejren
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 13

Mobil på lejr
Spejdere og ledere er uenige om mobilen 
skal med på lejr – og om alle skal have  
den med. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 12

Vegetarer er gode  
for miljøet
En stor del af den CO2 der slippes ud i  
naturen kommer fra den mad vi spiser. Ikke 
mindst fra kød. . . . . . . . . . . . . . . . . Side 5

Brun bande melder klar 
Raften har mødt Jørgen Nordentoft fra Brun 
Bande. Han er med til at sikre at toiletterne 
fungerer. Et job han har haft på  
mange lejre.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 4

Filbert møder nye venner
Filbert har besøgt andre bamser i lejren  
og hørt lidt om deres historie. . . . . Side 15

Eventyret sejrer 
– Blå Sommer er reddet!

Flere tusinder spejdere slog ved åbningen af korpslejren deres tro 
på eventyr fast med syvtommersøm. De forhindrede derved Lige-
herskerens overtagelse af Nordbyen, Sydbyen, Østbyen, Midtbyen 
og Storbyen.

Fra dreng til helt
Til tonerne af Dolly Parton, Metallica og Junglebogen i nye versio-
ner tog Godthåb Revyen og spejdere fra forskellige grupper os 
med på en fantastisk rejse gennem eventyrets verden. Ligeherske-
ren havde invaderet Storbyriget, og alle de andre byer var i fare for 
at ende grå og ens. 
 Derfor blev drengen Elif forvandlet til en helt af den gode heks. 
På sit togt for at redde prinsessen fik han hjælp af den tro væbner 
Lalle og den hårdtslående mariehøne Marolle. 

Heldigvis klarer Elif skærerne, men ikke uden hjælp fra de mange 
børn og barnlige sjæle, der fra sidelinjen så med.

Vi kan hvad vi vil
Den officielle del af åbningen begyndte med noget af et tæppefald, 
som for alvor afslørede, hvor mange vi egentlig er. Og til tonerne 
af korpslejrsangen kunne man ikke undgå at blive rørt af de mange 
svingede tørklæder. Herefter indtog Blå Sommers lejrchefer, Inger 
og Frederik, scenen. Her indviede de spejderne i deres egne første 
Blå Sommer oplevelser. Inden de forlod scenen opfordrede de alle 
til at drømme, sætte sig mål og tro på sig selv.

Læs også side 3

Tekst: Mona og Stærk  Foto: TAA

Ligelandet blev torsdag aften nedkæmpet med hjælp  
fra 17.800 spejdere, da Blå Sommer blev åbnet.

En by vokser frem

Signe fra Vesterhavsgruppen arbejder på langbordet 
Signe from the Vesterhav group is working on the long table.

Da Blå Sommer i går tog imod 
alle deltagerne, lå der kæmpe-
bjerge af rafter rundt omkring 
på lejr-området. Bjergene er nu 
væk og erstattet af store og fan-
tasifulde bygningsværker. 
 Der er køkkenborde, ind-
gangsportaler, stativer og sta-
kitter rundt om og på lejrplad-
serne. Nogle af køkkenbordene 
er nærmest rene Storm P. ma-
skiner, der både sørger for var-
me til mad, varmt vand og for at 
mand kan tage et varmt bruse-
bad. Andre steder er der mere 
minimalistiske køkkenborde, 
hvor der udelukkende er foku-
seret på at få et bord uden luk-
sus. Fælles for alle konstruktio-
ner er imidlertid, at de er 
bundet sammen ved hjælp af 

solide besnøringer. Besnørin-
ger alle på lejren har arbejdet 
med det sidste døgn. 

Man kan mærke byen
Det er på flere måder tydeligt, 
at der er vokset en by op på den 
tidligere mark. Ud over den 
hektiske aktivitet af spejdere, 
er nogle af deltagerne også ble-
vet overraskede over, at der 
ikke er mere plads til lejrplad-
serne. Raften mødte Per Svarre 
fra Ferslev Gruppe, som var 
blevet overrasket over, at der 
ikke var mere plads.   
 Men på trods af overraskel-
sen, er det lykkedes at etablere 
en god lejrplads, med alt hvad 
dertil hører.

Tekst: MSA   Foto: JN

Efter blot et døgn med Blå Sommer, er en helt ny by vokset 
frem. En by med mange imponerende bygningsværker og 
hektisk aktivitet.
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RADIO BLÅ

+24°

Vejret i dag 
Først på dagen sol og svag til let vind. Over middag skyet vejr og let 

til jævn vind med temperaturer op til 24 °. Sidst på dagen og i aften 

er der risiko for op til 5 mm regn. I nat overvejende sandsynlighed for 

skyer, men tørt. Nattemperaturer ned til 15° med vind op til 5-10 m/s 

fra sydvest.

Morning: sunny, light wind. Afternoon: cloudy, moderate wind. 

Temperature around 24°. Late afternoon and evening: chance 

of rain. Night: dry and cloudy. Temperatures around 15°, light 

southwesterly wind.

Kilde: DMI (16. juli kl. 18.00) 

Stort set i midten af Blå 
Sommer står lejrens vartegn, 
som Solaris står bag. Og nej, 
det er ikke en potteplante, 
som Raftens udsendte så 
fejlagtigt kom til at kalde 
det enorme værk.

”Det er en spire, der står og 
blomstrer,” forklarer Melle, der 
er projektleder for vartegnet. 
”Vi tog udgangspunkt i lejrens 
tema, det er miljø, og spejder 
handler også om vækst,” fort-
sætter Mads Andersen, der har 
været en del af planlægnings-
gruppen. ”Spejdere vil godt 

fremad og udvikle sig. Muggen 
symboliserer spejderne. Alle 
har jo en,” mener han. ”Vi kob-
ler de ting og siger, spejdere 
tager hånd om miljøet,” slår 
Melle fast.

Helt miljøvenlig
Og miljøet er der faktisk også 
tænk på, da Solaris valgte mate-
rialer til spiren. Der er brugt 
vandbaseret maling og bladene 
er lavet af aluminium, der kan 
genbruges. Også pælen, der er 
spirens stilk kan genbruges. 
Og i det hele taget er der brugt 
rigtig lang tid på at gennem-

tænke og beregne spirens ud-
seende, oplyser Melle: ”Den 
måde bladene sidder på i for-
hold til vinden er blevet bereg-
net. Det hele er blevet beregnet 
i hoved og bagdel,” siger han.
 Når aftenen falder på vil bla-
dene også lyse op. For at få det 
hele til at gå op i en højere en-
hed har fem spejdere fra Sola-
ris brugt 500 timer på planlæg-
ningen. Og siden i fredag har 
de været 35 spejdere om at 
bygge spiren.

Tekst: Mona
Foto: JHT

Miljøet spirer på 
Blå Sommer

Solaris
Solaris består af folk fra hele landet. Solarisløbet blev første gang afholdt i 2002 for tidligere og 
daværende elever fra Brejning Efterskole. Siden 2003 har det været åbent for alle spejdere over 14 
år. En stor del af teamet og hjælpere er stadig tidligere elever fra Brejning. Teamet har fået navnet 
Solaris efter løbet.

Vartegnet, der forestiller en 
spire, som vokser i en mug, er 
lavet fuldstændig i målestok 
1:90. Det øverste blad vender 
mod nord, og bladene sidder 
derefter 60º forskudt, og fun-
gerer på den måde som vejvi-
ser.

The trademark is a plant germi-
nation that grows in a mug and 
the scale is 1:90. The top leaf 
points to the North and the rest 
of the leaves sit in an angle of 
60º. The plant works as a sign-
post.

Og der blev lys...
Siden februar måned har 
seniorer fra Hardeknud 
gruppe arbejdet på Nordby-
ens varetegn: En tro model 
af det gamle vippefyr på 
Skagen. Onsdag aften blev 
vippefyret sænket og tændt.

Der står en dreng og læser skil-
tet ved Nordbyens vartegn. 
Han har temmelig svært ved at 
tro på, at det er en samling spej-
dere, der har bygget fyret. ”De 
må være meget stærke,” siger 
han imponeret. 
 En af de spejdere, der har 
været drivkraften bag projek-
tet, Anne Møller, fortæller, at 
en af de største udfordringer 
faktisk har været vippefyrets 
meget tunge konstruktion. 
 ”Vi har måttet måle og be-
regne alt på jorden, fordi vi vid-
ste, at når vi rejste fyret, skulle 
det bare passe”. Og det gjorde 
det også. ”Jeg har selv været ude 
og måle fyret på Skagen op – på 
minimanér”, som hun  siger. 
Der findes mange tegninger fra 

gamle dage, men ikke nogen 
mål. Der har, ud over hende og 
resten af klanen, også været 
spejdere fra England med til at 
bygge fyret under forlejren. 
”De kom bare forbi og fik lyst 
til at være med,” griner hun.  
”Vi overvejede at bygge det i 
tømmer som i virkeligheden, 
men vi synes, det passede  
bedre til en spejderlejr med  
rafter.” 
 Måske er det derfor, de to 
drenge vi møder fra Thisted 
først tror, fyret er en katapult. 
”Vi så det fra vejen, da vi kom”, 
siger Jacob og Andreas. ”Men 
hvis det ikke er noget med en 
konkurrence, må det være no-
get med noget lys,” bliver de 
enige om. Og det er lige hvad 
det er. Da ilden i fyret bliver 
tændt, er det ved at blive mørkt, 
og fyret markerer flot Nordby-
ens placering på Blå Sommer. 

Tekst: MBL
Foto: ADT

Velkommen til Blå Sommer
- og ud med Eventyr!

Morgensamling i midtbyen
Morning assembly at Midtbyen

Den store bølgende blå forsamling af spejdere i alle aldre  
hilser hinanden med et gungrende godmorgen, og mavefor-
nemmelsen siger, at det her bliver godt. En lystig melodi spil-
ler op til sang og tusinder af stemmer lyder ”...fordi vores 
sommer er blå...”  Midt under sangen skæres stemningen af 
hårde bestemte takter fra trommer, og fire skumle perso-
ner, træder ind i forsamlingens midte og bebuder, at ”Den 
Onde Ligehersker” vil forvandle Blå Sommer til  
”Ligeland”. 

Et land hvor vi alle er Lige lede, Lige fede  
og Ligeglade
”Ligeherskeren” vil med lidt snyd og tvang gifte sig med 
Prinsessen og udslette alt der minder om drømme og 
eventyr. Brylluppet stod i går aftes. En skeptisk spejder-
flok lærer at klappe i trommernes takt, den rytme hyl-
der “Den Onde Enehersker”. Den trykkede stemning 
brydes af et råb om revolution, og bannersvingende 
piger lærer spejderne en pølsesang, og smeder et komplot 
mod projekt ”Ligeland.”

Det er fint, hvis vi ikke bliver fede...
Siger Jacob på 8 år fra 1. Hede Herning. Spejderne vender 
morgensamlingens budskaber endnu en gang. ”Det ville 
være bedre hvis han var sød” mener Marie på 8, ”Det skal 
nedlægges” siger Mikkel på 9, og stemningen blandt de 
små fra 1. Hede Herning er entydig. Jacob på 8 forstår nu 
alvoren, alt eventyr kan faktisk forsvinde. ”Så er det ikke 
særlig godt”.

Tekst: VIV
Foto: FAJ

Susanne Jepsen fra Uldum Spejderne synger for ved 
morgensamling i Midtbyen.
Susanne Jensen of the Uldum Scouts singing at a 
morning assembly in Midtbyen.

Vippefyret blev onsdag aften sænket 
og tændt. Fyret markerer nordjydernes 
placering på Blå Sommer, og lyset som 
er blevet Nordbyens symbol.
Wednesday the lighthouse at Nordbyen 
was lit and the light symbolizes where 
to find the scouts and guides from the 
north of Denmark.

Jacob og Andreas fra Thisted så 
Nordbyens vippefyr fra vejen, da de 

kom.”Vi troede først det var en  
katapult” siger de. 

Jacob og Andreas from Thisted 
thought it was a catapult they saw 

when they arrived to the camp. The 
old lighthouse marks where to find 

Nordbyen on Blå Sommer.

15 minutes 
of fame 

90,8FM

Program:

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

90,8FM

Raften mødte et par af danserne og skuespillerne fra  
åbningsceremonien til en snak om presset, forventningerne 
og det pludselig at føle sig kendt.

Det har ikke bare været sjov og ballade at være dansere i åbnings-
ceremonien. Det er både 15-årige Rikke og 16-årige Laura, fra Ris-
skov Piger, enige om. ”Det har været rigtig hårdt. Vi har arbejdet 
siden mandag fra klokken 9 om morgenen til klokken 10 om afte-
nen,” fortæller begge piger. Alligevel er de ikke kun sure miner, 
for det har også været rigtig sjovt, gør de klart. ”Det er fedt at være 
kendt og være på scenen,” siger de.

En god stemning
28-årige Maria Kirstine Husum fra 3. Vesterbro, der spiller kongen, 
er også rigtig glad for at have spillet med i åbningsceremonien. 
”Det har været rigtig spændende at være med. Jeg synes, der har 
været en god stemning ved prøverne. Folk har fortalt vittigheder, 
og der har været et godt sammenhold,” siger hun mens hun smiler.
 Mens Maria har øvet med de andre skuespillere, har det dog 
været svært at overskue det hele. Derfor var hun ret tilfreds, da 
det begyndte at hænge mere sammen. ”Det er rart at kunne se det 
hele på én gang. Så kan jeg bedre få et ordentligt indtryk af histo-
rien,” pointerer hun.

Alt skal klappe
Denne mening deles af Bo Johansson måske bedre kendt som 
Lalle, den tro følgesvend. Bo er til daglig medlem af Godthåb Re-
vyen, og her er han vant til små korte sange og stykker. Men i så 
stor en opsætning som åbningen, skal det hele pludselig klappe på 
en helt anden måde. Forberedelserne til åbningen har været i gang 
længe. ”Skuespillerne startede allerede med at øve for godt 3 må-
neder siden,” fortæller Bo.
 Oven i åbningen har Godthåb Revyen en masse andre aktivite-
ter her på lejren, de skal blandt andet, spille i underlejrene og op-
føre nogle enkelte unplugged aftener, hvor det bare er dem og en 
guitar.

Tekst: Stærk og Mona
Foto: HW

Både Maria og Bo synes det har været en 
spændende oplevelse at være med til åbnin-
gen, men de er dog alligevel glade for at det 
hele nu er færdigt.



Ja, det er nemt at lave sjov med 
emnet – men det er alvorligt 
nok: Vores forbrug af kød er en 
væsentlig kilde til CO2 og de 
andre gasser der er med til at 
ændre vores klima. Derfor hol-
der vi i morgen en vegetarisk 
aften her på Blå Sommer. 
 Gasserne kommer faktisk 
ikke fra kødet, men fra køerne, 
mens de endnu går rundt på 
markerne og bøvser og prutter. 
De gasser der her slippes ud 
stammer fra gæring og fordø-
jelse i koens maver og tarme.

 Også andre fødevarer giver 
anledning til udledning af gas-
ser. I Klimateltet på Strøget har 
de lavet en madpyramide – men 
denne er bygget op, så de føde-
varer der er mest CO2-venlige 
er i bunden, og de der belaster 
miljøet mest er i toppen.
 FN’s fødevareorganisation 
har beregnet at fødevarerne bi-
drager med ca. 1/6 af den sam-
lede udledning af klimagasser, 
så en halvering af klimabelast-
ningen fra mad vil gavne me-
get. Vi bliver stadig flere men-

nesker i verden, og hvis alle 
mennesker på kloden skulle 
spise lige så meget kød som 
danskerne, ville vi ikke kunne 
producere fødevarer nok. Man 
kan beregne at en hektar  
landbrugsjord kan brødføde  
20 mennesker hvis de spiser  
vegetarisk, men kun én person 
hvis arealet bruges til at  
producere kød. 

Hvorfor en vegetarisk aften 
på Blå Sommer?
Vi kan ikke redde kloden med 

et enkelt vegetarisk måltid, 
men hvis vi på denne måde kan 
skabe opmærksomhed om em-
net og sætte gang i en debat i 
grupperne, så er meget opnået.
 Og så er det en god anled-
ning til at opdage, at man kan 
lave mange forskellige retter 
med grøntsager. Her er mulig-
hed for at være kreative og 
kombinere råvarerne på nye 
måder. Vil du vide mere, så be-
søg Klimateltet på Strøget.

Tekst: Jesper Nybo Andersen og MAA
Foto: MID og HHM

Kødløs dag? Eller en chance til at afprøve nye, 
spændende grønne opskrifter.
Meatless day? Or an opportunity to try new and 
exciting green recipes.

Det er ikke pænt af vegetarerne... 

Friday night will be vegetarian night at Blå Sommer. The pur-
pose of this is to make everybody aware of the impact that eat-
ing meat has on the global climate. Cows belch and fart gasses 
that influence the climate, and the production of other kinds of 
food also adds to the problem. 
 The production of food is a major source of gasses, so a 
greater awareness can go a long way. Blå Sommer cannot solve 
the world’s problems by being vegetarians for one night, but if 
we can increase the knowledge and start a debate, we have 
achieved something.

Vegetarians for a day

– de spiser dyrenes mad!

Der bæres mad ind og bæres mad ud - men 
hvad sker der med det?
Food is carried in and food is carried out - 
but what happens next?
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Brød, frugt og grønt er godt, også når det gælder CO2-udledningen.
Bread, fruit and vegetables are always good, also when it comes 

to CO2-emission.

Brun alarm på Blå Sommer

Når tingene er noget lort

Når Godik kalder
Så giver det rabalder
Og ømme balder

Når jeg nifle må
Og lufte den sjette tå
Jeg ved busken stå

Vågner i larmen
Mærker trykket på tarmen
Gi’r hele armen

Skal af med afføring
Sandpapir til aftørring
Kræver rengøring

Godik er proppet
Kapaciteten toppet
Jeg er forstoppet

To hund’red besøg
Fyldt af bæ og gylden sø
Jeg er ved at dø

Haikusamling efter 5-7-5 metoden
af: Håndværkerpigerne fra Vestskov

Før Blå Sommer ’99 foregik toiletbesøg i de såkaldte 
lortespande, som spejderne selv skulle tømme. Heref-
ter kom Godik til.
Before Blå Sommer 1999 toilets were the so-called 
‘shit-buckets’ that the scouts had to empty themsel-
ves. Since then Godik has taken over.

Det fylder, bogstaveligt talt, 
utrolig meget på en lejr, og 
alligevel er det ikke noget 
man vil bruge for meget tid 
på. Toiletbesøgene kan ofte 
være en omstændelig affæ-
re, og vi besøgte ham der 
står med lorten når 19.000 
mennesker skal på toilettet.

Brun Bande er navnet og her 
holder Jørgen Nordentoft og 
Lotte Niemann til. Det er Lotte 
der er ansvarlig for al Blå Som-
mers affald, mens Jørgen er 

manden der har styr på lortet. I 
femten år er det ham der har 
koordineret toiletterne på Blå 
Sommer, første gang var i '94. 
 Når man spørger til navnet 
Brun Bande er svaret kontant 
at: "Det var bedre end Lorte Pa-
truljen", hvilket var det oprin-
delige forslag til gruppen med 
det beskidte job. 
 Jørgen har dog ingen direk-
te kontakt med lorten, men 
sender den videre til VVS, hvis 
det sker at der er brun alarm 
og tilstoppelse, hvilket ikke er 

ualmindeligt på en stor lejr som 
Blå Sommer. 
 Jørgen fortæller at han altid 
selv har været tilfreds med sit 
arbejde, og tilføjer at det ikke 
kræver optagelsesprøve at bli-
ve en del af Brun Bande. Hvis 
man hellere vil have delvis kon-
takt med spejdernes toiletbe-
søg, er det også muligt at melde 
sig som Brun Bande-medhjæl-
per.

Tekst: Maria  Foto: FAJ 

Jørgen Nordentoft ved toiletterne han omgås hver dag: "Ryger tingene i toilettet, så samler vi det 
ikke op igen."
Jørgen Nordentoft likes working with the toilets, but as he says: ”If things fall into the toilets, we 
don’t pick them up again!”

•      180 skyllende toiletter

•     288 grønne Godik (dem der skal tømmes)

•     40 urinaler

•     I 1999 blev der hentet cirka 50 m3 slam fra toiletterne, HVER DAG.

•     De mest kritiske tidspunkter for brun alarm, er morgen og aften.

•     Det er muligt at vaske hænder med vand og sæbe ved ALLE Blå Sommers toiletter.

•     Der bliver brugt cirka 4000 af de store toiletruller på en hel lejr.

Toiletforhold på Blå Sommer

Mange spejdere husker nok 
den varme skvulpen, når  
toiletspandene i gamle dage 
skulle tømmes. Siden '99 
har toilettømningen heldig-
vis været overdraget til 
mændene i de grønne uni-
former fra Godik. Jeres  
reporter mødte de mænd 
der håndterer de mere lug-
tende dele af en spejderlejr.

Idet jeg træder ind på pladsen 
hvor de store hvide tankbiler 
holder, og hvor chaufførerne 
bor gennem hele lejren, slår 
det mig hvor lidt der egentlig 
lugter.
 Solen skinner fra en næsten 
skyfri himmel, hvilket gør tan-
ken om det arbejde, Godik-
mændene laver, endnu værre, 
da varme og toiletter sjældent 

går godt i spænd. De to chauf-
fører er netop kommet tilbage 
fra deres morgenrunde, der 
gik hurtigere end den plejer. 
 "Lige nu er der ikke så man-
ge mennesker, men fra torsdag 
kommer der pres på", udtaler 
Flemming. Og 'pres på' skal 
forstås i bogstaveligste for-
stand. Min forestilling om de-
res job er en konstant stank af 
diverse ubehageligheder og 
kravet om en høj tolerance for 
beskidte fingre. Men de to lor-
tesugere, som de selv kalder 
sig, tager det hele meget afslap-
pet. 
 "Vi er aldrig i direkte kon-
takt med slammet, medmindre 
selvfølgelig der går hul på slan-
gen. Men så tager man jo bare 
et bad."
 De to chauffører har aldrig 

fået klager fra hjemmefronten 
over en særlig slem lugt af toi-
let, fortæller de. Derudover 
lægges der dufttabletter i toilet-
terne når de er tømte, så stan-
ken er slet ikke så slem som 
den egentlig kunne være. Jeg 
får lov til at dufte til tabletterne, 
der udsender en svag citrus-
duft, jeg absolut ikke genken-
der fra mine besøg hos Godik.

10 minutter - 28 toiletter
Senere på dagen har jeg aftalt 
at mødes med en af chauffø-
rerne på hans eftermiddagstur, 
så jeg kan følge slamsugerne i 
aktion. 
 Chaufføren Senad kommer 
rullende ind på pladsen i den 
store vogn med en cigaret hæn-
gende i mundvigen, og det før-
ste der slår mig er, om åben ild 

er så smart en idé blandt alle de 
gasser, der hænger om de 
grønne skure. Idet han trækker 
den lange slange frem, breder 
der sig en ubehagelig stank på 
pladsen. Tilsyneladende er han 
selv uberørt, og tager med ruti-
nerede bevægelser det ene toi-
let efter det andet. Efter ham 
følger to hjælpere tildelt af en 
underlejr, der fjerner det våde 
toiletpapir og smider en tablet i 
de tømte toiletter. 
 Da jeg af bar hjælpsomhed 
vil åbne døren for en af tablet-
fordelerne, låser jeg op for et 
skur der er i fuld brug. Jeg luk-
ker hurtigt døren igen, og be-
slutter at det nok er bedst at 
overlade lortejobbet til dem der 
har forstand på det.

Tekst: Maria  Foto: SF

De ‘grønne’ spejdere
"Det er nok kun de første tre dage man er normal, efter 
det er man ikke normal længere."

Senad instruerer sin medhjælper i finesserne omkring rengøring af 
et toilet.
Senad instructs his partner in the fine art of cleaning toilets.

•      At dårlig ånde i nogle tilfælde kan afhjælpes med en 
tarmskylning?

•     At mange mener at flydere er et tegn på sundhed i 
modsætning til dem der synker?

•  At vi mennesker hver dag producerer så meget lort, at 
det ville kunne nå til månen og næsten hele vejen til-
bage, hvis man lagde lortene i forlængelse af hinan-
den?

Vidste du?

  Alle børnene 
rodede i en lort
- undtagen Finn, han 
var en pind.
”

Ode til Godik

•   Skær ned på kødforbruget. Danskere spiser i gennem-
snit ca. 140 g kød (protein) pr dag; vi behøver kun 1 g 
protein pr. kilo legemsvægt.

•   Vælg årstidens fødevarer, og fødevarer fra nærområ-
det, så vi ikke skal bruge energi til transport, opbeva-
ring, køling og så videre.

•      Drop de dybfrosne varer.

•     Lav kun den mad du kan spise. Danskerne smider 
knap 1/3 af al mad ud. 

•  Spis vegetarisk mindst én dag om ugen.

Hvad kan du gøre?

Hver gang vi laver mad, og 
når vi er færdige med at  
spise, står vi med noget  
madaffald. Det bliver til ret 
store mængder: Blå Sommer 
producerer ca. 1 ton mad- 
affald pr. dag!

Har du spekuleret på hvad der 
sker med alt det madaffald? 
Her på lejren indsamles det i 
blå affaldstønder der hver kan 
rumme 60 liter, og hver tredje 
dag kommer der en lastbil fra 
firmaet PNA 83 og bytter de 
fyldte affaldstønder ud med 
lige så mange tomme.

 Affaldet køres til Kolding, 
hvor det bliver sorteret, og der-
efter findelt og trykkogt, så 
sundhedsskadelige bakterier 
bliver dræbt. Herefter sælges 
det til et biogasanlæg.

Det er gas!
På biogasanlægget lader man 
affaldet rådne i en lukket tank, 
så de gasser der udvikles, kan 
samles sammen. Gassen er især 
metan, en gasart der kan bruges 
som brændstof i en stor el-gene-
rator. På den måde bliver bio-
gassen brugt til at lave elektrici-
tet med og til at opvarme vand.

 Når affaldet er færdigt med 
at udvikle gas, er der stadig en 
del tilbage. Denne rest bliver 
spredt ud på markerne, og er 
gødning til de planter der skal 
dyrkes der. Det kan altså bruges 
i stedet for dyr kunstgødning. 
 Det er af flere grunde for-
nuftigt at vi tænker os om når vi 
køber ind og laver mad, så der 
ikke går for meget til spilde. 
Men det er en helt rar tanke at 
affaldet kan bruges fornuftigt.

Tekst: Jesper Nybo Andersen og MAA   
Foto: FAJ

Har du spist op?

•   Blå Sommer producerer cirka 1000 kg madaffald pr. dag. 

•   Den mængde energi der udvikles i biogasanlægget svarer til ca. 300 kWt pr. dag eller  
cirka ¼ af hele lejrens elforbrug. 

•   Derudover produceres der varme svarende til energiforbruget ved 200 varme brusebade.

Affald og energi
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Der bliver talt meget mere 
end dansk rundt om i lejre-
ne. Ikke mindre end 39  
nationaliteter er repræsen-
teret på Blå Sommer.

Der er over 1600 udenlandske 
spejdere i lejr. Det er spejdere 
lige fra Hong Kong til Argenti-
na og alt hvad der findes deri-
mellem.  Mange internationale 
spejdere er ikke så vant til at 
være på lejr på denne måde. 
Nok har de sovet i telt og lavet 
mad over bål - måske, men at 
bygge med rafter er nyt for 
mange. For en flok spejdere fra 
Hong Kong er det dog sproget, 

der er den største udfordring. 
”Indtil nu har alting været 
skægt, maden er okay, og vi  
ser frem til lejrbål og åbningen, 
men sproget er svært” for -
tæller de. 
 Der er ingen særregler eller 
aftaler for de internationale 
spejdere. De deler alle lejrplads 
med en venskabsgruppe, som 
kan hjælpe dem med det prakti-
ske. De skal spise det samme 
som alle andre, og deltage i de 
samme aktiviteter. 

På lejr i kilt
Skotland alene er repræsente-
ret med 400 spejdere – alle i 

kilt, som de ovenikøbet har 
rejst i i 24 timer. Deres uniform 
er bestemt ikke til lejrbrug, 
men den er flot, og som Allan 
fra Perth siger om deres sko: 
”Smarte sko er en del af unifor-
men”. De skotske spejdere fra 
Perth er vant til lejrlivet og har 
også bygget med rafter før, de 
synes bare at rafterne her, er 
meget bedre. Gruppen er af-
sted 47 spejdere, hvoraf kun 2 
er piger. ”Udfordrende” kalder 
pigerne det. Og det kan man 
måske godt forstå.

Hele verden på Blå Sommer

Fredag eftermiddag og  
aften vil skyerne trække sig 
sammen over Blå Sommer. 
Spaden skal findes frem, 
grøfter skal graves og telt-
dugen skal spændes.

Ifølge Michael Skelbæk, vagt-
havende fra DMI, vil der fredag 
aften og nat komme mellem 16 
og 50 mm regn og jævn til hård 
vind fra øst og sydøst. Michael 
Skelbæk har ikke noget råd til, 
hvordan man kommer igen-
nem dette uvejr, men her fra 
redaktionen vil vi gerne kom-
me med nogle gode og brug-
bare råd.

Vandtætte råd
Hav altid dine gummistøvler på 
dig og vid hvor dit regntøj er. 
Grav aldrig dine grøfter for 
små, der kommer altid mere 
vand, end du tror. Tag regnetøj 
på lige inden det begynder at 
regne for det er svært at tørre i 
regnvejr. Tjek teltet og stram 
bardunerne efter. Hvis alt skul-
le gå galt, og du er meget lille, 
kan du bygge et skjul af din lejr-
bog og vente på at regnen for-
svinder.

Tekst:SMP
Foto; HHM

Måske skybrud på 
vej til Blå Sommer!

Allan og Cameron på arbejde i deres fine uniformer...vidst mest til ære for fotografen.
Allan and Cameron working in their uniforms. Not something the ususally wear when working

De eneste to piger i en 
gruppe på 47.

Only two girls camping 
with 47 boys.

More than 1600 scouts and 
guides from all over the 
world have come to Den-
mark. They represent 39 dif-
ferent countries. Some of 
them are used to sleeping in 
tents and working with pion-
ering poles, for others it is 
the first time.

Friday afternoon and night the clouds will gather over Blå Som-
mer. A strong wind and between 16 and 50 mm of rain can be 
anticipated. Make sure your guy ropes are tight, dig a trench 
around your tent, and put on wellies and rain gear before it gets 
too heavy.

Spejderne følger flittigt redaktionens råd og graver dimantgrave på 
livet løs!

Fire piger fra 1. Ringkøbing 
satte ”Raften” stævne tors-
dag formiddag for at synge 
5 nye vers, de har digtet på 
lejrsangens melodi. Og de 
fire piger gav den alt, hvad 
de havde i sig.

Det er to af gruppens fire piger, 
Trine og Camilla, der har skre-
vet de ekstra vers til lejrsangen.  
”Vi sad der hjemme og så kom 
de bare” smiler Trine genert. 
 De to andre, Christine og 
Helene var dog med på at lære 
dem med det samme. ”Vi har 
ikke øvet os så meget, men vi 
sang den for de andre i bussen 
herned” fortæller Christine. 
 Sangen er skrevet, så alle 
kan synge med og måske kan 
den inspirere andre til selv at 

prøve at skrive deres egne vers. 
Pigernes sidste vers lyder så-
dan her:

Nu vil vi slutte vores sang 
om lejren, 
vi har glædet os som et 
lille barn. 
Nu skal vi yde og  
derefter nyde 
og knytte venskabsbånd. 
Det som spejder er noget 
særligt, 
du skal være stolt af det. 
Vi synger for det har vi 
lært her, og vi er Pilen fra 
Ringkøbing

Måske et show
”Det var meget nemt, det tog 
kun 4 timer”, siger Camilla og 
man kan se, hun synes det var 

sjovt at skrive. Pigerne var 
egentligt i gang med at bygge 
et køkkenbord, da ”Raften” 
kom på besøg, men de smed 
straks alt, hvad de havde i hæn-
derne og stillede op på række. 
Pigerne sang mens en af dren-
gene fra gruppen sad ved siden 
af uden dog at synge med. ”Jeg 
er bare med” som han sagde. 
 Pigerne har ikke overvejet, 
hvor sangen ellers skal synges, 
for versene handler mest om 
deres egne spejdere. De lovede 
dog redaktionen at tænke over, 
om sangen eventuelt kunne op-
føres som et show med danse-
trin og udklædning.

5 nye vers
Pigerne fra 1.Ringkøbing synger deres egen version af lejrsangen. De vil ikke afvise, at der med tiden 
kan udvikles dansetrin og kostumer til sangen....
The guides from Ringkøbing is willing to sing their version of Blå Sommers campsong i the middle of 
their own camp. Maybe they will make it into a show...

Tekst:MBL
Foto: MID

Efterhånden som lejren vok-
sede op af græsset i løbet af 
onsdag og torsdag, dukkede 
de første miljø-foropgaver 
også op.

Vi fangede Thomas Frank og 
Marie Feddersen, spejdere i 
Gesten Gruppe, på deres lejr-
plads. De ville gerne vise deres 
foropgave frem, en vandvarmer 
lavet af en vanddunk, en gam-
mel sortmalet radiator og nogle 
slanger og haner. Det var Tho-
mas der fik ideen til at lave en 
vandvarmer, og i en gammel 
spejderbog fandt han ud af 
hvordan.

En ny Edison?
Er du sådan en opfinder til 
hverdag? spørger vi ham. Men 
inden han når at svare, lyder 
der et tydeligt nej fra hans kam-
merater.
 Spejderne demonstrerer 
hvordan apparatet virker, og vi 
får lov til at mærke vandet. ”Det 
er ikke så varmt nu, for solen 
skinner ikke,” siger de bekla-
gende og forklarer at det er vig-
tigt at radiatoren er sort, for så 
suger den solens stråler til sig.
Marie fortæller at de også hav-
de forsøgt at lave en generator, 
så man kunne lave strøm ved at 
cykle. ”Men den kunne kun 

lave 6 volt og vi skulle bruge 12 
volt,” siger Marie, der i hvert 
fald har fået det ud af projektet 
at hun nu ved meget mere om 
vekselstrøm og jævnstrøm.

Så er der varmt vand…

Gradually the camp is being 
filled with various projects 
dealing with environmental 
or climate issues. In sub-
camp Sydbyen we find a 
simple water heater made 
out of a water container and 
an old radiator painted black. 
Marie tells us that they tried 
making a generator, but 
failed. “But at least we 
learned a lot about electrici-
ty, DC and AC,” says Marie.

I aktivitetsbyen Forstaden 
bygges der på livet løs. Her 
samles et væld af aktiviteter 
for spejdere i alle aldre. 

En forhindringsbane med et 
ton kartoffelmel, utallige 
mængder af plastikbolde og tre 
containere. Det  er en del af 

den aktivitet Rune Lomholt og 
andre ledere på projektleder-
uddannelsen er i fuld gang med 
at bygge.
 Gennemvædet i en hvid kli-
stret substans står Rune og 
fumler med mobilen. Han hol-
der telefonen let med to fingre 
for ikke at indsvøbe den i det 

slimede stads. Efter nogen tid 
kommer han igennem.
”Hallo! Jeg er dækket af kartof-
felmel! Kan du ikke komme ud 
med nogle rene bukser? ..og 
underbukser! Så giver jeg en is.”

Glasur eller kviksand
Midt ude på marken har Rune 

og de andre spejdere bygget et 
en syv m lang rendegrav, fyldt 
den med sækkefulde af kartof-
felmel og så tilsat vand for at 
kreere en masse, der til for-
veksling ligner glasur, men har 
samme effekt som kviksand. 
Dette er blot en del af det om-
fattende forhindringsløb Rune 

og de andre spejdere har byg-
get. Resten af banen og dets 
indhold skal ikke afsløres da 
hele ideen med denne aktivitet 
er mødet med det ukendte. 
“Tanken bag projektet er, at de 
yngste spejdere skal udfordres. 
På dette forhindringsløb ved de 
ikke hvad og hvornår der sker 

noget. I det virkelig liv bliver 
man også ofte sat ud i ukendte 
situationer. På den her aktivitet 
kan de opleve, hvordan det kan 
være,” fortæller Rune.

Forhindringer i kartoffelmel

Når først man sidder fast er 
det svært at undslippe den 
hvide masse. 
Once you get stuck you can 
hardly escape the sticky 
white goo.

Rune og Lene må selvfølgelig afprøve om kartoffelmelet og vandet er blandet tilstrækkeligt. Jo mere det klistrer, jo bedre.
Rune and Lene feel the urge to test the mixture of potato starch and water – the stickier the better.

Torsdag eftermiddag fløj TV 2|News helikopteren en tur hen over Blå Sommer. Dermed kan 
alle forældre og venner se hvor stor lejren er. 

A helicopter from TV 2|News flew over Blå Sommer thursday afternoon. Now eveveryone 
at home can see how big the camp is.

Tekst: MAA
Foto: BSP

TV 2|News på besøg

Thomas vasker hænder i varmt vand fra sin egen konstruktion.
Thomas washes his hands in hot water from his own device.

Tekst og foto:thea

Tekst: MET
Foto: BSP
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Ferslev Gruppes køkkenbord blev en udfordring for gruppen, 
der skal have placeret en presenning over den øverste rafte.

The table in the Ferslev Group has been a challenge, especially 
when attaching the cover.

Vi er chokerede over, at der 
ikke er givet mere plads, si-
ger Per Svarre, der er på vej 
i Spejder Sport for at købe 
en presenning.

Ferslev gruppes lejrplads er 
klemt inde mellem telte i Nord-
byens midte. På det eneste frie 
areal står et køkkenbord byg-
get over det klassiske tema 
med rafter mellem to A-bukke, 
så der dannes bordplade og 
bænke. Højt oppe svæver en 

rafte i en vinkel på næsten 45 
grader. Den skal bære en pre-
senning.
 Bordet er en videreudvik-
ling af tidligere lejres spise-
bord, men på grund af plads-
mangel har gruppen måttet 
sætte kogeø og køkkenbord i 
forlængelse af bordet, i stedet 
for som vanligt vinkelret på i 
hver side.
 Vi har tegnet køkkenbordet 
hjemmefra, men vi er blevet 
snydt med længden af rafterne. 

Da vi kom herover fik vi plud-
selig at vide, at 3,5 meter er det 
højeste vi må gå op, forklarer 
en ærgerlig gruppeleder, Mi-
chael Emborg.
 Og så skråner grunden 
mere end vi havde regnet med, 
så vi må skære i rafterne, slut-
ter han.

Tekst: Lykke
Foto: HW

Ferslev-spejderne blev 
chokerede over pladsen

Ferslev Gruppe fra Nordbyen er godt i gang med at bygge køkkenbord torsdag 
formiddag. Men de har måttet revidere deres planer for opførelsen.

Minispejderne fra Møn 
Gruppe er i fuld sving med at 
grave deres store fedtfælde, 
da Raften kigger forbi. 

Forespurgt om de har gravet 
sig helt ned til kineserne, sva-
rer de, at de skam kun graver 
efter olie. Spejderne får en til-
trængt pause fra det hårde gra-

vearbejde, da de giver sig tid til 
et interview. Mikkel, Nana, 
Freja, Erik, Emma og Christof-
fer synes det er spændende, at 
være på så stor en lejr, men kla-

ger over at de har haft så man-
ge dyr i teltet i nat. 
 De blev inviteret til torsda-
gens bryllup ved åbningen og 
fik fortalt et fantastisk eventyr. 

Minispejderne er spændte på 
aftenens show, men er mindst 
lige så spændte på en anden be-
givenhed torsdag aften. Mange 
af spejderne skal nemlig døbes 

og have et spejdernavn, og det 
er kun Kong Neptun, der ved 
hvad de skal hedde.

Tekst og foto: HBJ

Storbyen graver i dybden
Minispejderne fra Møn Gruppe holder pause i gravearbejdet.
Cub scouts of the Møn group takes a break from digging.

I grænsen mellem Midt- og 
Sydbyen er 50 rafter, med-
bragte brædder og mange 
meter reb ved at blive om-
dannet til et langbord, som 
skal rumme godt 100 spej-
dere. 

Klanspejderne tyvstartede pro-
jektet i går, men nu er de yngre 
spejdere med til at færdiggøre 
det. Signe fra troppen er i fuld 
sving, så de også kan nå at 
overdække bordet i løbet af da-
gen.

Grønt og blåt samarbejde
 Langbordet er kreeret af Ve-
sterhavsgruppen og Fourfeldt-
gruppen fra Esbjerg, som er 
indgået i et samarbejde på 

tværs af farveskel. De grønne 
og blå spejdere har valgt at slå 
lejr sammen og supplerer hin-
anden med idéer og erfaringer. 
Langbordet symboliserer fæl-
lesskabet og står centralt på 
pladsen med de mange telte 
omkring.

Energivenlig produktion af 
varmt vand
Udover det spektakulære lang-
bord, skiller pladsen sig ud, 
ved at have en ombygget cykel 
og gamle radiatorer som usæd-
vanlige elementer i opbygnin-
gen af deres lejr. Men der er en 
mening med galskaben. 
 Radiatorerne graves ned un-
der bålstedet, vand tappes på 
og pumpes op ved pedalkraft til 

Blå Sommers længste bord?
Et langbord på knap 30 meter er under opbygning i Sydbyen

The longest table at Blå Sommer?
In the Midtbyen/Sydbyen border region, 50 wooden poles, planks and several meters of rope are 
being converted to a long table with seats for around a hundred Scouts. The Scouts, seniors as well 
as younger ones, are working on the finishing touches right now, including the cover. The table has 
been created as a joint effort between the Vesterhav and the Fourfeldt groups of Esbjerg and, cen-
trally situated on the square among a multitude of tents, it symbolizes community and coopera-
tion.

Udgravning til bålsted, så radia-
torer og cykel kan komme i 
brug
Digging the fireplace, so the ra-
diators and bike can be used

en brusekabine. Projektet er 
under fortsat udvikling og idé-
magerne er spændte på, hvor-
dan resultatet bliver. Samtidig 
fungerer brusekabinen som 
fedtfælde. 
 ”En mindre charmerende 
kombination”, som idémageren 
Anders udtaler, men hvad vil 
man ikke stå igennem for et 
varmt bad.

Tekst: LPL
Foto: JN

French muscle Power 
needed
A group of 16 French Scouts 
dressed in red uniforms 
have a lot on their plate try-
ing to build a Danish fire pit. 
The group, of Palaiseau near 
Paris, usually build fires on 
wet soil directly on the table, 
and according to their lead-
er they are having a hard 
time because the soil is hard 
and they lack the right tools. 
The French group arrived 
three days ago and have 
been staying at a Youth Hos-
tel in Copenhagen. They 
love Denmark, but are not 
pleased with their language 
problems and the Danish 
custom of rising early.

Fransk knofedt skal der til
16 spejdere fra Frankrig prø-
ver kræfter med den danske 
version af en bålplads. Det 
er hårdt.

Op ad et levende hegn i Nord-
byen vrimler det pludselig med 
røde spejderuniformer. Et par 
unge er i færd med at grave bål-
plads, mens de andre kigger 
på. To sidder og holder om hin-
anden.
 ”Trés dure, Wroff!”, siger en 
pige, mens en ung mand i grå 
t-shirt slæber afsted med et 
græstørv. En yngre pige i uni-
form stikker tørv ud med sin 
spade. De franske spejdere fra 
Palaiseau nær Paris, er vant til 
at lave bål på noget fugtet jord 
på deres køkkenbord. Der er 
enighed om, at den danske ud-
gave af en bålplads er anstren-
gende.
 Vi vil prøve at bygge en bål-
plads som her i Danmark. Det 
har været hårdt, fordi vi ikke 

har materiellet til det og jorden 
er hård, forklarer deres leder, 
Marie Beuneu.
Men det går stærkt, så på den 
måde har det været lettere end 
jeg troede, tilføjer hun.

Vil lære naboer at kende
De 16 spejdere laver køkken-
bord med reb og rafter som vi 
danskere og her er udstyret 
velkendt. Men spaderne er fol-
despader, der ikke er helt eg-
nede til formålet.
 Spejderne kom til Danmark 
for tre dage siden og boet på 
Youth Hostel i København. 
 ”Vi er vilde med Danmark. 
København var en smuk by, 
men vi er ikke vant til at vågne 
så tidligt som her. Vi står først 
op ved 8-tiden. Og det er ærger-
ligt, vi ikke kan tale med de an-
dre på lejren. Jeg vil så gerne 
lære nogle af alle vores naboer 
at kende”, fortæller Marie- 
Louise Van Rullen, 15.

 Nu glæder de sig til at møde 
deres venskabsgruppe, der 
kommer i løbet af dagen.

Tekst: Lykke

Foto: HW

Den danske jord kan være hård, når der skal graves bålplads med en foldespade. 
Digging in Danish soil can be a tough job when you are not used to the type of tool.

Stor som lille er med til  
lejropbygningen

De gule KitKat-telte er skiftet 
ud med moderne letvægtstelte, 
men ellers er den traditionelle 
spejderånd intakt hos Skander-
borg Gruppen i Midtbyen.  
Lejren summer af aktivitet, 
hvor 65 spejdere i alle alders-
grupper er i fuld gang med  
opbygningen. 
 Ingen ligger på den lade side 
– alle er i gang med opgaver på 
det niveau de kan bidrage.

Spisebord i vanskeligheder
Det største projekt på pladsen 
er et fælles ”rundt” spisebord, 
hvor alle kan sidde. I første om-
gang betød en forkert dimensi-
onering, at bordpladerne faldt 

igennem. Så det var en ommer. 
Det har nu ikke ødelagt humø-
ret hos Anne på otte år, som 
hjælper til hvor hun kan ” Jeg 
har ikke lært at binde besnørin-
ger, men jeg kan hjælpe med at 
holde”. Bordet skulle gerne stå 
færdig i løbet af torsdagen, så 
de kan sidde i tørvejr, hvis der 
falder en dråbe regn.

Rigtige spejdere bruger ikke 
motorsav
Et andet sted på pladsen er en 
flok drenge i fuld sving med sa-
ven. De har fået til opgave at 
sørge for brænde. Nicolai har 
kun foragt tilovers for dem, 
som bruger motorsav ”Rigtige 
spejdere bruger ikke motor-
sav”, og Rasmus supplerer ”Vi 
er fremtidens motorsave”. Alle 

drengene er enige om at saven 
og rugbrødsmotoren er bedst 
for klimaet og bedre i tråd med 
spejderånden.

Tekst: LPL  Fotos: JN

The campsite at the Skan-
derborg Group in Midtbyen 
is buzzing with activity; eve-
ryone is contributing what-
ever they can in the camp 
construction process. Their 
most ambitious project is a 
common round table with 
seats for all 65 Scouts. Their 
first try at constructing the 
table failed because of faulty 
dimensions, but morale is 
still high; they hope to finish 
the table project soon, so 
they can stay dry in case of 
rain. Of course they all agree 
that the use of chainsaw is 
totally inappropriate for a 
Scout. 

Fin spejderånd hos 
Skanderborg Gruppen

Minispejderne Asbjørn, 10, 
og Mathias, 9, fra Thorning 
Gruppe i Nordbyen er be-
stemt ikke bange for at bin-
de de bærende besnøringer 
på deres køkkenbord. Selv-
om det er en af deres første 
sommerlejre og første gang 
de er på Blå Sommer, kan de 
sagtens lave besnøringer.
Mellem gule telte og lyden af 
øksehug står de med store øjne 
og kigger på tre ledere, der rej-

ser en stor A-buk. Stoltheden 
lyser ud af Asbjørns øjne, for 
han og Mathias har bundet 
krydsbesnøringen i toppen.
 ”Det er rigtig sjovt at bygge 
køkkenbord. Det er sjovt at 
binde med knob”, fortæller As-
bjørn, der er på lejr for første 
gang. 
 Der pustes og stønnes hos 
de tre ledere, der manøvrerer 
A-bukken på plads. ”Det er min 
tredje lejr. Det bedste ved at 

Asbjørn synes det er sjovt 
at binde med knob

Rugbrødsmotoren er i gang
Muscle power at work.

Asbjørn på ti år og Mathias på 
ni år fra Thorning Gruppe ny-
der at være med til at rejse 
køkkenbord.
Asbjoøn and Mathias enjoy ta-
king part in the construction of 
the group table.

lave lejr er, at man lærer nogle 
nye knob”, slutter Mathias.

Tekst: Lykke  Foto: HW
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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.

Fredagsbattle!
Blå Sommer er skudt igang.
Har I fået nye venner? Kan I mærke fælles-
skabet? Vis hvordan I er på lejr sammen. 

Vinder af torsdagsbattle blev:
 vinderne blev Niels Ebbesens 
Gruppe med “Lang vej igen.”

Der står følelser på spil, når 
en kær bamse forsvinder. Se 
her, hvordan du forholder 
dig, når dine ting forsvinder 
og bliver til hittegods.
”Tigerdyret? Stribe? Bimmer?” 
Det er ikke til at finde ud af, 
hvad tigerbamsen hedder, når 
ejermanden er blevet borte, 
tænker vores bamsejournalist 
Filbert fortvivlet. Tigerbamsen 
befinder sig nu i Sydbyens In-
formation, der står for Sydby-
ens hittegods. 
 En venlig spejder indlevere-
de tigerbamsen i går. Det opda-
gede Filbert. ”Jeg håber meget, 
at den her avishistorie får ejer-
manden til at dukke op”. For det 
er da ikke til at sove uden sin 

yndlingsbamse” siger Filbert. 
”Og for dem som ikke skulle 
være klar over det, så har vi 
bamser faktisk også svært ved 
at sove uden ejermanden”. 
 Blandt de mange besøgende 
i Sydbyens Information træffer 
Filbert på Ellen på 5 år. Hun er 
hjælperbarn fra Broager Dren-
ge. ”Hvad synes du om tiger-
bamsen?” spørger Filbert El-
len. ”Den er sød” svarer Ellen 
”men jeg vil hellere lege med 
den her Teletubby, jeg selv har 
med” siger hun. 
 ”Pyh” tænker Filbert, for ti-
gerbamsen skulle jo helst ikke 
friste andre børn til at blive en 
ny ejermand.

Når man gerne vil finde sit 
hittegods
Skulle du være uheldig at miste 
en ting på Blå Sommer, kan du 
henvende dig i informations-
kontoret i en af underlejrene. 
Alle indleverede genstande re-
gistreres, og du kan ligeledes 
efterlyse forsvundne genstan-
de.

Obs!
”Husk at skrive mobilnummer 
på hånden af dine små børn! 
Det er vigtigt ikke at blive hit-
tebarn”, siger Filbert!

Tekst: Niels Thede
Foto: HHM

Hittebamse

I Storbyen ligger Amster-
dam klynge. Her er humøret 
højt og alle spejdere arbej-
der på højtryk på deres 
mange lejrprojekter. 

I klyngen ligger Køgespejder-
ne, der deltager med 105 spej-
dere. Der er blevet gravet en 
kanal ved stien, juniorerne er 

ved at bygge indgangsportalen 
og gruppeleder Peter Erkmann 
fortæller, at det også er planen 
at få en vindmølle op.
 Der er stor ros til klyngens 
18 spejdere fra Luxembourg og 
Peter beretter, hvorledes de 
udenlandske gæster går op i ar-
bejdet med stor iver, og ofte hen-
vender sig for at få nye opgaver. 

 Ved Køgespejdernes let gen-
kendelige spisebord står de lu-
xembourgske spejdere og læg-
ger den sidste finish, og de 
stiller beredvilligt op til et fæl-
lesfoto. Bordet er tæt på 20 me-
ter langt og er et af lejrens 
længste.

Tekst og foto: HBJ

Vindmøller og kanaler

Spejderne fra Luxembourg bor i Storbyen.
The Luxembourg Scouts are staying at Storbyen.

Ledere fra Køgespejderne bygger klyngens spisebord.
Leaders of the Køge Scouts building the cluster camp dining table.

Vi tager forbehold for tyrkfjel og ænder, der  
ellers måtte være i avisen.
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PINK PATR L

PINK PATR
L

PINK PATR L

PINK PATR L

PINK PATR L

Ufattelige  
mængder mad

Var du med på sidste Jamboree eller 

Vil du med på den næste? 

Kom i det internationale telt på strø-

get og mød gamle Venner fra Jamboree 

i aften Kl 20 og hør en masse om den 

næste Jamboree i 2011.

Kom i Karrierebaren i paradiset i  

aften til KarriererådgiVning og inspi-

ration.

•  19-20 Kend dine muligheder som fri-

Villig i dds V/ formand for dds ud-

ViKling lars ”toft” amtoft m. fl., 

•  20-21 brug dine speJder-Kompeten-

cer i dit ciVile liV Kl 20 V/ hr chef 

i carlsberg steen petersen

•  22-23 inspirationsholdet – måsKe 

er du Vores nye medlem

på VeJ i bad? så tJeK dig lige for sKoV-flåter. er der én, så sørg for med 
pincet eller tang, langsomt at få he-Vet hele dyret ud og hold øJe med om 
du bliVer mere rød der hVor den sad. fiK du iKKe hele dyret ud, så få en sa-maritter til at Kigge på det.

remember to checK yo
urself for ticKs. if 

you got one, remoVe it with tweezers, 

maKe sure you get all of it, and checK 

if your sKin turns red where the ticK 

used to be. if you ca
n’t remoVe it all 

or get a red rash, get the paramedics 

to looK at it.

har du input til opslags-
taVlen? så sKriV til spin-
fo@blaasommer.dK. 

’the game’, den fedeste sign 
ind tropsaKtiVitet. åbner for 
500 nye pladser så sKynd dig 
at booKe en af dem.

’the game’ the coolest actiVi-
ty. there is room for 500  
scouts, be quicK and booK a 
seat.

do you haVe something for 

the notisboard? use this 

adress: spinfo@blaasom-

mer.dK. 

Opslagstavlen
Noticeboard

 

skriv til: spinfo@blaasommer.dk

Navn: Daniel Nørregaard Andersen.
Gruppe: Orion Gruppe.
Alder: 24 år gammel, 14 af dem som spejder.
Spejder beskæftigelse: Klanleder i Clan  
of Saiph.
Civil beskæftigelse: Officer i Søværnet
Bedste spejderoplevelse: Vi var på vandre-
tur i det skotske højland og lige pludselig 
kunne vi ud af intet høre sækkepibemusik. 
Der var ingen af os, der vidste hvor musik-
ken kom fra.
Drømmespejderpigen: Hun skal være en 
rigtig spejder. Hun skal ikke være bange for 
at få jord under neglene. Men hun skal altså 
også gå i bad. Hun skal være sød – og over  
18 år.
Hvad er en god spejderdate: Den starter 
ved lejrbålet. Så kan vi gå en tur gennem Blå 
Sommer og kigge på stjerner.

Hvis du vil på en date med Daniel kan du 
møde ham i The Wild Rover eller skrive til 
norregaard@msn.com

Single  
Spejderen Enten eller...

Tændstikker eller lighter

Kitkattelt eller iglotelt

Jeans eller zip-off bukser

Tekst: Stærk og Mona
Foto: HBJ og HHM

Emma 13 år, Brundurs gruppe
Jeg har aldrig haft en lejrkæreste. Men jeg så da en lækker fyr i 
toget på vej her ned. Han stod på i Mariager, han havde lyst hår og 
var ret brun og så havde han uniform og cowboy shorts på. Han 
var meget lækker, så det kunne godt være noget.

Charlotte 14 år, Brundurs gruppe
Jeg mødte en, da vi var på Thurøbund. Han hed Rasmus, men der 
skete ikke noget. Vi kiggede lidt efter hinanden og snakkede lidt. 
Vi skal mødes på Blå Sommer, så håber jeg da lidt, at der sker noget.

Sune 23 år, Knuden Brøndby, KFUM
Jeg har altid haft en kæreste, når vi har været på lejr, så jeg har al-
drig haft en lejrkæreste. Jeg synes lejrkærester er ok, men det 
duer ikke til noget seriøst. 

Hanne 18 år, Ørnebjerg Vejle
Jeg mødte en fyr på Verdens Jamboree sidste år, han hed Jos og 
kom fra Belgien.. Vi mødte hinanden, fordi vi var på aktiviteter 
sammen. Pludselig en dag overfaldt han mig, og sagde, at jeg var 
sød, og han spurgte, om vi ikke skulle noget mere. Det var rigtig 
dejligt, men afskeden var hård. Vi snakker heldigvis stadig sam-
men.

Lærke Sofie 18 år, Ørnebjerg Vejle
Vi var på vandretur i Norge og der var rigtig mange knot, så vi var 
nødt til at gå ind i teltet. Vi havde fået brændende kærlighed til af-
tensmad, så da vi kyssede smagte det lidt af brændende kærlig-
hed. Vi var sammen, også da vi kom hjem, men så skulle han til 
USA og jeg skulle på efterskole, så vi er ikke sammen længere.

sKal du på seniordøgn?  så husK at gå til seniorhq Ved  Vartegnet på strøget • registrer dit sJaK• få armbånd til sJaKKet • få en folder med gode informationer
•  der er åbent fredag 12-14 samt fredag 12-14 og 19-21

were you at last Jamboree or do you 
want to Join the next?tonight at 8 pm in the international 

tent on ”strøget” you can meet old 
friends from Jamboree and hear about the next Jamboree in 2011. 

are you taKing part in the senior-

døgn (24 hour senior actiVity)?  

then remember to go t
o seniorhq at 

strøget to 

• register your gr
oup 

• get bracelets for your g
roup 

• get a folder with useful information 

it is open frisday 12 to 14 (noon to 2 

p.m.) and friday 12 to 14 (noon to 2 

p.m.) and 19 to 21 (7 to 9 p.m.).

efterlysning af døde poeters Klan, 

fra århus. i Kan afhente større 

mængde hittegods, bl.a. gas, pande-

lygte og spisegreJ hos 1. ordrup i  

sicilien, østbyen.

wanted! 

dead poet society 
clan from århus. 

all of your lost
 things: gas, flashli-

ghts, plates, forKs and KniVes, can 

be found at 1. ordrup in sicilien, øst-

byen

Kom og Vær med til aKtiVi-

teten centrenes Kæmpe-

billede fredag Kl. 13-17, Jo 

flere Vi er, Jo sJoVere 

bliVer det (smily)

come and Join the actiVity 
”the giant photo” friday 
at 1. pm to 5 pm. the more 
- the merrier!

Emma og Charlotte

Sune

Nanna, Hanne  
og Lærke Sofie.

–  Is your name ”Gillette”?  Cause your the best a man can get!

–  Du må have været 

spejder, for du har 

nemlig bundet mit 

hjerte i et råbånds 

knob!

–   Må jeg låne et håndklæde  

(hvorfor det?)  

Jeg er faldet pladask for dig

–  Tror du på kærlighed ved første blik eller skal jeg gå forbi et  par gange?

–  Skal vi flette vores  snobrød sammen?

–  If I could control the alphabet, I 

would put U and I closer together...

”Det er ufattelige mængder af 
mad, der er blevet leveret til lej-
ren de seneste dage” siger Kim. 
”Ved Holmgård har Carlsberg, 
som leverer øl og sodavand, 
stillet fire containere op, kun til 
øl og sodavand. I alt har de le-
veret 100.000 halve liter soda-
vand.”
 Også chefen for logistik, 
Mads Lykke, kan nogle tal der 

er svære at forholde sig til. Han 
nævner at der bliver spist 2,5 
ton kød, og drukket 2000 liter 
mælk om dagen. ”Vi regner 
med at der vil blive spist 350.000 
skiver rugbrød på Blå Sommer 
2009” siger Mads. Hvis man 
lagde alle disse skiver rugbrød 
i forlængelse af hinanden ville 
de kunne nå 35 kilometer. Alle 
disse skiver rug brød svarer til 
lidt over 12.000 pakker, og ve-
jer i alt 17,5 ton.
 ”Vi har presset leverandøren 
helt i knæ. Catering Engros, 
som leverer til lejren, har aldrig 
haft en større ordre end For Blå 
Sommer 2009. De har to mand 
på lejren hele tiden for at holde 
styr på varerne” siger Mads.

Tekst og foto: MID

Hjælpere i Nordbyen læsser  
varer af lastbilerne.

Helpers brings cargo out off 
the trucks

En kæde er smart når man skal 
læsse varerne af lastbilerne.
A human chain is usefull 
bringing cargo out off the trucks

Selvom mobilen er en mindst 
lige så narturlig del af unifor-
men for en tropsspejder som 
en æske tændstikker, bliver 
den ikke slidt op på lejren. SMS 
sendes diskret og foregår ofte i 
teltet fortæller Ida fra Dragør 
trop. Hun kan dog ikke fore-
stille sig en lejr uden mobilen. 
”Jeg kan ikke trække vejret 
uden min mobil” siger Ida.
 Et andet sted på lejren er to 
skuffede juniorer fra 1. Åmose 
gruppe, som ikke må have mo-

biler med for deres ledere. Det 
er svært at klare sig uden sin 
mobil fortæller Ida og Marie. 
Og fortsætter, ”det ville være 
fedt at have mobilen med, så 
man kan udveksle numre med 
andre og tage billeder.” Det vi-
ser sig dog at den ene af piger-
ne har en mobil med selvom 
hun ikke må. ”Jeg har en mobil 
inde i tasken, men det ved le-
derne ikke” siger den ene pige 
 Ida og Marie må ikke have 
mobil med, da gruppen har be-

sluttet at minier og juniorer 
ikke må have mobilen med. 
Michael Nevin fra 1. Åmose 
forklarer, at den vigtigste 
grund til, at de mindste ikke 
må have mobilen med er, at de 
er bange for, at spejderne vil 
ringe hjem i tilfælde af hjemve. 
”Vi vil hellere selv klare proble-
mer som hjemve her på lejren i 
stedet for, at de ringer hjem og 
gør situationen endnu værre” 
siger Michael Nevin
 Herudover har Michael  

Nevin også en frygt for at mi-
nier og juniorer ikke kan styre 
at have en mobil med på turen. 
Han er bange for, at der vil gå 
for meget tid med at høre mu-
sik og SMS’e. Tropsspejderne i 
gruppen har mobil med på Blå 
Sommer og det kan de sagtens 
styre, fortæller Michael Nevin. 
Han tilføjer, at det er fint med 
SMS service på lejren, men det 
kan være svært for de mindste, 
hvis der sker for meget.

Ida og Marie er lettere utilfredse 
med at de ikke må bruge deres 

mobiler. 
Ida and Marie are slightly  

disgruntled that they cannot use 
their mobile phones.

Michael Nevin formand for 1. 
Åmose Gruppe mener at juniorer  
har svært ved at begrænse deres 
mobilforbrug, de har dem derfor 
ikke med.
Michael Nevin, chairman of 1. 
Åmose Gruppe thinks that it is dif-
ficult for junior scouts to limit their 
use of mobile phones, and there-
fore they don’t bring them.

Mobilen er livsnerven 
–men ikke for alle

Mobiltelefoner er en naturlig del af bagagen for tropsspejdere på Blå Sommer, mens 
de yngre spejdere må kigge langt efter tropsspejdernes mobiler.

Tekst: MHN Foto: TAA

Tropsspejderene bruger ivrigt 
mobilen under lejren mens  
juniorerne må nøjes med at  
se på, her SMS’er Ida fra  
Dragør trop. 
Older scouts are allowed to  
use their cell-phones during 
the camp, but the younger 
scouts are not.

Jeg kan ikke 
trække vejret 
uden min mobil  
– siger Ida

”
”

Anders Greve som sørger for at skaffe maden til hele Blå 
Sommer forsikrer, at der er masser af mad også i dag, hvor 
der ikke er kød til aftensmaden. Han finder straks Blå Som-
mer kogebogen frem og henviser til de to forslag der er til 
aftensmaden i aften, her er kødet erstattet af kartofler. 

” Der er ikke noget at frygte, men der er nogle, som kommer 
til at spise noget, de ikke er vant til” – siger Anders Greve

I øvrigt kan Anders Greve fortælle, at der er en del spejdere 
som får speciel kost på grund af blandt andet allergi. Dette vil 
også have betydning for den kødløse aftensmad. En enkelt 
spejder skal have særlig proteinholdig mad og bliver derfor 
nødt til at trodse resten af Blå Sommer og spise kød. 

Tekst: MHN
Foto: KG

Kødet tager  
en fridag Maden er et kapitel for sig selv på Blå Sommer. Og der er 

virkeligt meget af den. Efter mange forsøg lykkes det at 
fange chefen for proviant på Blå Sommer 2009; Kim Kappel. 
Han er en travl mand, men det er der en god grund til.

I aften er der ikke kød til aftensmaden. Der er dog ingen grund til at gå i panik bare fordi 
der ikke er kød til et enkelt aftensmåltid. Alle bliver også mætte i aften.

I aften er der ikke kød til maden derfor vil  
aftensmaden stå på Kartofler, kartofler  

og atter kartofler.
There is no meat for dinner tonight. But 

don’t worry nobody will go hungry to bed, 
there will be lot’s of potatoes and vegetab-

les, and two recepee to choose from.

 



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

Spørgebjørnet
Foto: MID

Kan du finde Holger? Fredagens Holger er den 
nydelige strithåret mand på billedet. Er du hur-
tig og finder ham først, er der is i vente. Tag 
ham under armen og bring ham med til SPIN-in 
på Stevninghus. Her vil du få præmien overrakt 
med det samme. Vi uddeler højst 6 is, og Holger 
må ikke være fra din egen spejdergruppe. Er du 
for sent ude, vil Holger have et ”fundet-tegn” om 
halsen.

Find Holger
– og vind is

Fredagens Holger
Holger of friday

Tekst: Viv Foto: FAJ

Det Blå horoskop Løsninger fra Rafterøg onsdag

Der er stor chance for at du om ca. et halvt år 
får en masse gaver, og måske også et stykke 
lagkage. Tillykke med det.

Drageflyvning er svært når det regner. Derfor 
skal du lede efter andre aktivitetsmuligheder, 
hvis det forholder sig sådan at det regner, og 
du har bygget en drage.

Det er sommer i Danmark. Det er ikke solskin 
og blå himmel hver dag, men i det store hele, 
har du grund til at være godt tilfreds.

Hvis du ikke har lyst til at stå op i dag, behøver 
du ikke. Det siger stjernerne.

Er du lyshåret vil du i dag finde en femmer. 
Hvis du er rødhåret, vil du finde en tier. Til gen-
gæld mister du 15 kr. hvis du er mørkhåret.

I dag er en dårlig dag hvis du vil lære at køre på 
rulleskøjter.

Der er en med krøllet hår i din nabolejr, som 
synes du er sød. Hvis du har glemt knobtov, 
kan dette være en oplagt mulighed for at skabe 
kontakt.

Du er stadig forkølet. Eller rask.

Hvis du det næste stykke tid skal gå med vand-
restøvler, skal du huske vabelplaster. Meget! 
Stjernerne har allerede ondt af dig.

Du skal huske at skifte underbukser. Din mor 
har altid ret.

Din yndlingsfilm bliver vist på TV2 Charlie i  
aften, hvilket du vil gå glip af. 

Det er vigtigt at det ikke er dig der laver havre-
grøden i dag. Du vil med stor sandsynlighed 
brænde den på, hvis du alligevel prøver.

Mange bamser deltager på Blå Sommer
Filbert har i dag undersøgt hvor mange der har bamser med, 
og hvad det er for nogle bamser. Det viser sig, at der rent 
faktisk er mange bamser med på Blå Sommer – og det er 
godt synes Filbert. Nogle af de bamser Filbert har mødt er 
Bent, Loss, Bamse og Pimpoli.
 Agent Hemmelige Bent, er på Blå sommer, med ”Freja 
Klan” fra ”Rødkær”. Det hele er meget hemmeligt. Bents for-
tid er delvis uvis, den var nemlig en præmie engang, og nu, 
er den en slags maskot. Den sover måske i en snor på køk-
kenbordet, og når Bent ikke laver hemmelige agent ting, så 
ved man heller ikke helt hvad den tænker. Meget hemme-
ligt! ”hmm” - siger Filbert, ”jeg troede ikke at de helt store 
spejdere havde bamser med, men det har de altså.” 

”Loss elsker store buttede hvide bjørnebamser”
Christian på 11 år fra ”Aars” Har Bamsen ”Loss” med, ”Loss” 
spiser rundstykker ”Den er med på alle mine spejderlejre,men 
jeg kan ikke få et tørklæde der er lille nok til den” Christian 
sover sammen med Loss når det ikke er for varmt.
 Bamsen ”Bamse” og Pimpoli har været på mange ture. 
Bamse med fritten og Pimpoli med spejderne,. De har ople-
vet rigtigt mange ting sammen med Hannah og Signe, som 
har dem med.
 ”Med alt det bamserne oplever af hemmelige og hyggeli-
ge ting, synes jeg det lyder rigtigt sjovt at tage på tur”, tæn-
ker Filbert. ”jeg synes faktisk også det er sjovt at være på 
lejr, og nu har jeg allerede fire nye venner.

Filbert

Filbert  
møder  
nye venner

Mobilbesked modtaget

Hvor er I??? Hej alle der har været på jamboree. Gensyn i det internationale telt fredag kl. 20. Mød også svensken og hør om Jamboree i Sverige 2011.

Gamle Hedeby-borgere. 

Der er jubilæum på Ny-He-

deby på søndag har jeg 

hørt. Håber vis ses  

– Martin Sandø

Hej B.P. Bording! Mel-der du dig ikke lige hos Mette el. Ulle i Nordborg
Gruppe, klynge 117/Cypern i Sydbyen!

Nogle af de sms-efterlysninger vi har fået er disse:

Foto: FAJ

Selvom man ligner en dukke, kan man godt være en 
bamse. Filbert og Agent Hemmelige Bent og deres ejere 
Thiner tv og Dot th.
Filbert and Secret Agent Bent (Bent=Boys name)

Bamser får også nye venner på Blå Sommer. 
Her ser du Pimpoli, Filbert og Bamse og deres 
ejere 
Even teddy bears get new Friends on Camp!

Filbert sammen med bamsen Los og  
Christian fra Aars gruppe som ejer den
Christian likes Teddy bears, Loss Loves Filbert!

Hey hvor er alle de glade 

deltagere fra plan Bromme 

2003 ! Hilsen Mads aka 

Pingo. Jeg ligger i Dublin i 

klynge 310.

Jeg søger Thit fra bagsværd 
SFO. Jeg havde lovet at komme og sige hej, men har 

glemt navnet på gruppen. 
Hilsen Stella (pædagog på 
Thit\’s SFO)

Hej jeg leder efter Daniel 

Poulsen fra Støvring som 

er hjælper her på blå

sommer. Kontakt Christina 

Hansen, Storbyen,  

Stockholm.
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Dagens raftebilleder

Palnatoke - Allerød - Midtbyen

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.

Fotos: HHM og MID

Èn af de 37377 rafter på Blå Sommer




