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Spejdere på jagt efter ånden
Jagten på spejderånden førte i går minier  
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og sparedage. . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 8

Pink Patrol tjekker drenge
Pink Patrol har sammensat et drengepanel.  
Få et indblik i, hvad drenge i 2009 mener  
om romantik, piger og kærlighed. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 9

Hele lejren siger i dag farvel 
til mange af vores minier. 
Efter fem begivenheds- 
rige dage på Blå Sommer, 
tager de nu hjem.

Farvel og tak for denne gang.  
Blå Sommer er snart et minde i 
rygsækken for mange minier. 
 I dag forlader op mod 4.000 
minier Blå Sommer. De kom-
mer hjem med et væld af ople-
velser i bagagen og kan se til-
bage på at have fået masser af 
nye spejdervenner.

 Efter 5 dage med telt og tos-
serier, har minierne proppet 
soveposen sammen og vendt 
snuden mod nye eventyr. Flere 
af minierne synes dog, at tu-
ren har været alt for kort.
”Altså man har jo lige vænnet 
sig til at være her jo,” siger He-
lena på 9 år. ”Jeg ville ønske vi 
skulle være her lidt længere, 
men det bliver alligevel hygge-
ligt at komme hjem,” konstate-
rer Julia, som også er 9 år. 
 Minierne har på Blå Som-
mer deltaget i aktiviteter som 

Svævebane, Lortelabyrint, og 
Fotoløb, og ikke mindst  
”Jagten på spejderånden”. Hver-
dagens gøremål, såsom mad-
lavning og opvask, var også en 
del af lejren. Men om Skovgrup-
pens minier lige har lavet mor-
genmad, kan de ikke huske.

Vågnede før seniorerne.
Minierne fra Skovgruppen  
husker, at de i hvertfald våg-
nede før gruppens seniorer. 
Dem har minierne nemlig 
ihærdigt forsøgt at vække med 

råb og rusken om morgenen, 
så måske morgenerne bliver 
lidt mere stille nu. 
 Turen hjem kan bruges til 
at slappe af og tænke på alle de 
oplevelser der har været på 
Blå Sommer. ”Vi har købt rig-
tig meget slik,” indskydes der, 
og flokken nikker. 
 Er der noget, I gerne vil 
sige, til dem der skal blive på 
Blå Sommer? Asta rækker 
hånden op. ”De skal hygge sig, 
og have det rigtig godt mens 
de er her”, siger hun.

Tekst: VIV  Foto: HW

Vejret slog om netop som plan-
dagen startede i Forstaden, 
skyer og byger veg tilbage, så 
det alligevel kunne blive en 
sjov dag for alle. 
 Der var masser at give sig 
til, de faste aktiviteter som 
The Game og Halm Mekka fik 

i dagens anledning skarp kon-
kurrence fra Spilleland, Sola-
ris, klatrevæg, et meget livag-
tigt 1.hjælpsløb.

Læs mere på side 6-7

Tekst: MET   
Foto: MDA

PLANerne 
ændret

En fransk spejder prøver et løg-løb
A French scout in an onion-race.

Der var skuffelse over, at PLanDøgnet 
blev kortet af, men skuffelse prægede 
ikke atmosfæren i Forstaden. 
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Nanna, Nanna og Anne fra Brøns-
høj-Husum Gruppe med kruset, 
som Ib blev transporteret i.
Nanna and her friends of the 
Brønshøj-Husum Group holding 
the mug used for Ib's transpor-
tation.

At an age of 87, Palle Lund 
is one of the oldest scouts at 
Blå Sommer. He started the 
scout group in Sakskøbing 
(in the south of Denmark) 
in 1936, and has had a long 
and interesting life in scout-
ing. His roverklan had close 
connections to Scotland, 
and he still leads the klan – 
as its only member, every-
body else having passed 
away.

Det er fredag aften, og 
Sakskøbingspejderne får en 
gæst. 87 år gammel, med 
kaki uniform – komplet 
med emaljekorpsmærke og 
et bånd med ’ROVER’ på 
skulderstropperne – træder 
Palle Lund ind, får en cam-
pingstol – og begynder at 
fortælle.

”Vi skulle have lagt nye gasrør 
i Sakskøbing i 1936,” begyn-
der han, ”og smeden blev træt 
af at vi drenge stod og gloede 
på ham: ’Har I ikke andet at 
lave?’…” Og så startede Palle 
og et par andre drenge en spej-
dertrop i tandlægens hønse-
hus, ”hvor vi fik hønselopper!” 
På grund af saksen i byens by-
våben gav de troppen navnet 
Gylden Sax.
 Så fortæller Palle ellers løs 
af historier fra sit lange spej-
derliv. Omkring ham sidder 

30 spejdere og lytter undrende 
til denne dinosaur, en levende 
legende i Sakskøbingspejder-
nes historie.
 Senere flyttede Palle til Kø-
benhavn hvor han var med til 
at starte 4. Godthåb, og i man-
ge år arbejdede han med ro-
verarbejde (rovere var spejde-
re over 18 år), startede kurser, 
tog initiativ til Nordisk Rover-
lejr på Gudenåen, kortlagde 
helleristninger for National-
museet, blev soldat og officer 
– det hele med (mindst) den 
ene fod i spejderarbejdet.

Stadig spejder efter 73 år
Han fortæller løs uden tøven, 
men da han på et tidspunkt 
har glemt et navn, finder han 
en sirligt skrevet liste over 
navne og årstal frem: Han mø-
der naturligvis velforberedt. 
”Vi havde en klan med tætte 
forbindelser til Skotland,” for-

tæller han videre. ”Jeg er sta-
digvæk klanfører for den, og 
når jeg indkalder til møde, så 
er fremmødet 100 % - for jeg er 
den eneste der er tilbage, de 
andre er døde.”
 Mens vi hører retræten bli-
ve blæst hos nabogruppen, si-
ger Palle: ”Jeg kunne blive 
ved…”, og det gør han så.
 Han slutter med et godt råd 
til spejderne: ”Nu har jeg væ-
ret spejder i 73 år, og hvis I 
også holder ud, så kan I få lige 
så mange gode oplevelser som 
jeg har haft.”
 Spejderne giver ham et 
Tjikkerlicker, og vender tilba-
ge til nutiden efter at have hørt 
om et langt liv der lyder som et 
eventyr – og på mange måder 
har været det.

Tekst: MAA  Foto: HHM

En røst fra fortiden

87 år gammel - heraf 73 som 
spejder: Palle Lund tryllebinder 
de spejdere som kunne være 
hans oldebørn. 
87 years old - 73 as a scout: 
Palle Lund spellbinds the scouts 
and guides that could be his 
great-grandchildren.

Tamburkorpset står klar 
klokken otte i 1.Hornslet-
lejren; her skal de spille for 
fødselsdagsbarnet Rasmus. 

En Godik-vogn lægger an til 
tømning, de grå skyer hænger 
lavt over Hornsletlejren, og af-
giver nogle dråber fra tid og 
anden. Her bor Rasmus. Men 
selvom vejret er kedeligt og 
lugten fængslende, er dette en 
hel speciel dag – Rasmus fylder 
ni år og det er første gang han 
fejrer fødselsdag på spejderlejr.

Tamburkorpset spiller op
Rasmus er selvfølgelig ikke 
den eneste, der er så heldig at 
fejre fødselsdag på Blå Som-
mer, men han er den eneste 
som får et spillende tambur-
korps i fødselsdagsgave. Klok-
ken otte stiller de an i Horn-

slet-lejren og giver et nummer. 
Bagefter samles resten af grup-
pen og hylder Rasmus med 
fødselsdagssang. Selv er Ras-
mus lidt overvældet af al op-
mærksomheden, men han sy-
nes det var en sjov oplevelse og 
følte sig hvert fald lidt speciel. 

Hjemme venter mor og far
Selvom det var en anderledes 
og fed måde at fejre fødselsdag 
på glæder Rasmus sig også til 
at komme hjem, hvor den for-
sinkede dag skal fejres med 
familien, gaver og kage. 
 Herfra ønsker vi et stort til-
lykke til Rasmus og alle de an-
dre heldige, der får lov til at 
fejre fødselsdag på Blå Som-
mer 2009! 

Tekst: Thea  Foto: SF

Til fødselsdag 
med tamburkorps

Man kan godt blive lidt overvældet når et 
tamburkorps spiller kun til ære for en selv.

A marching band of one’s own can be a  
bit overwhelming for a birthday boy.

Den kaotiske situation har 
medført, at køerne til de få 
toiletter blev rimelig lange.

 Store drenge og mænd kunne 
bruge urinalet, men små spej-
dere havde det stadig svært. 
 Teknisk Udvalg i Storbyen 
fandt en hurtig løsning: en for-
højning til at stå op på.
 Her ses Peter, og efter tis-
seriet spurgte vi, om det var 
noget, der kunne bruges. 
 "Jeg har stået i kø i over en 
halv time, fordi der kun er fem 
toiletter til hele lejren", siger 
Peter. 
 Det her var en stor lettelse. 
Nu kan alle drengene komme 
hurtigt til, og kun pigerne stå i 
kø.

Tekst og foto: R, Storbyen

Storbyen har bygget toilet- 
forlængere for at tage noget af 
presset.
At Storbyen they have built toi-
let extensions to reduce the 
pressure.

Men da han ikke kunne nå  
– så satte han forlænger på!

Kæmpegræshoppe reddet 
og afleveret i Randers 
Regnskov

Nanna og hendes veninder fra 
Brønshøj-Husum gruppe 
fandt fredag eftermiddag en 
kæmpegræshoppe blandt 
38.000 spejderfødder. De star-
tede en resolut redningsakti-
on og fik indfanget græshop-
pen i et Blå Sommer krus.
 Nanna udtalte: "Den skal 
afleveres i Randers Regnskov" 

og viser hermed sin tanke for 
miljøet og de "truede" dyr. De 
tre pigers indsats er et glim-
rende eksempel på, at spejde-
re er hjælpsomme og værner 
om naturen - også på det helt 
lokale niveau. 
 Græshoppen, der er over 7 
cm lang, fik navnet Ib og lever 
i bedste velgående. Han blev 
indleveret til folkene fra Ran-
ders Regnskov, der har en 
stand i klimateltet i Storbyen.

Heltemodig 
redningsaktion 

Tekst og foto: Lars Hjorth, Storbyen
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Friday afternoon scouts 
where gathered in Storbyen 
for an international recep-
tion arranged by the guest 
committee. There were 
scouts from Russia with 
songs and pancakes, Cana-
dian scouts who could tell 
about their journey to Blå 
sommer. They had traveled 
for two weeks around Eu-
rope. Sweets and tango 
from Argentinian scouts, 
haggis and whisky from the 
Scottish scouts and caviar 
from Sweden. There was an 
international and exciting 
atmosphere.

Antal Raftelængde Varenr. Stk.-pris Beløb
3 meter 300 7,00
5 meter 500 16,00
7 meter 700 25,00
9 meter 900 34,00

12 meter 120 51,00

Nåletræsbrænde 
1 stk. 3 meter

210 5,00

Gruppen konteres for i alt:

Gruppens Navn

Gruppens kontonummer

Kontaktperson

Kontaktpersons telefonnr.

Kontaktpersons mobilnr.

Kontaktpersons e-mail

Deltagerne præsenteres for en fejende flot argentinsk tango.
A swooping Argentinian tango is performed for the guests.

Gårsdagens støvregn så 
ikke ud til at påvirke de om-
kring halvtreds tropsspej-
dere der var samlet ved 
Østbyens torv.

Råb og skrig tiltrækker nys-
gerrige blikke fra de forbipas-
serende, og alle er koncentre-
rede om det der foregår i 
midten af gruppen.
 Mølleå Division valgte at 
tage sagen i egen hånd, da de 
hørte den kedelige nyhed om at 
første halvdel af troppens PLan-
Døgn var aflyst. Derfor blev der 
hurtigt opstillet to baner til Fre-
ezer, en leg der kræver fysisk 
udfoldelse og dristighed. Signe 
fra Kgs. Lyngby forklarer, hvor-
dan der hurtigt blev samlet tolv 
blandede hold med spejdere fra 
hele divisionen, inklusiv ven-
skabsgrupperne. 

 Da turneringen starter, er 
det tydeligt at spejderne ikke 
er helt klar på at kaste sig frygt-
løst rundt på græsset, men 
som kampgejsten tager over, 
stiger engagementet også.

Sjovt selvom man taber 
De tolv hold har fået navne ef-
ter årets måneder, og hen 
imod slutningen af turnerin-
gen står det sløjt til hos Okto-
ber. De forsøger at holde gej-
sten oppe, men da to af 
pigerne ryger ud som de før-
ste, forventer de ikke det sto-
re. Dog lykkes det Max fra 
Trørød Spejdergruppe af få fat 
i modstandernes tørklæde, 
under stor tiljubel. 
 Alle på holdet er enige om 
at det er virkelig ærgerligt at 
få skåret halvdelen af PLan-
Døgn væk, men som Kristine 

Inhale. Kill! Exhale...
As grey drizzle descends 
on the camp, a group of 
Scouts gather on the Square 
in Østbyen. They have tak-
en matters into their own 
hands after receiving the 
news of the cancellation of 
the first half of PlanDøgn.  
 They set up facilities for 
the game of Freezer and 
soon managed to gather 
twelve mixed teams from 
the whole division and its 
friendship groups. They 
seem a bit timid at first, but 
as the game progresses, en-
thusiasm increases. The 
Scouts are all happy to get 
to know the people of their 
division.

fra 1. Holte tilføjer: ”Det her er 
også hyggeligt, for så får man 
mulighed for at lære dem fra 
sin division at kende.”

Tekst: Maria  Foto: JN

Freezer er en kontaktsport.
Freezer is a contact sport.

Sidst på eftermiddagen i  
fredags lød der tangorytmer 
og duft af fremmed mad i 
Storbyen. Der var nemlig  
allerede godt gang i den  
internationale reception.

Gæsteudvalget havde arrange-
ret en overdådig reception i 
Storbyen. Der var boder fra de 
mange udenlandske spejdere, 
og på scenen blev der danset 
mange spændende danse, bl.a. 
en fejende flot tango fra de ar-
gentinske spejdere. I det hele 
taget blev udvekslet kultur og 
venskaber på tværs af landene.
 I det fyldte telt var der delta-
gere fra mange lande, alle i 
godt humør og flotte unifor-
mer, spændende mad og meget 

Kulturudveksling i 
god spejderstemning

mere. Nogle af deltagerne var 
for eksempel fra Rusland, Ca-
nada, Argentina, Skotland, 
Østrig og Sverige.

Smagsprøver, sang og dans
De russiske spejdere fra Niz-
hny, Novgorod,  sang og serve-
rede pandekager. 
 De canadiske spejdere  fra 
Montreal havde været på en 14 
dage lang rejse fra Victoria til 
Paris, Skt. Petersborg, Helsin-
ki og Stockholm før de lande-
de i København. Derfra tog de 
videre til Blå Sommer. 
 De argentinske spejdere 
havde mange spændende ka-
rameller og ”sweet milk” – på 
spansk Dulce de Leche – jo, 
det kan anbefales. 

 Der var hele 3 skotske grup-
per, bl.a. Eyemouth Scout 
Troop samt 1st Longniddy og 
1st Gullane Scout Troops. Nog-
le af dem dansede en rigtig fol-
kedans, der samtidig var en 
hyldest til pigespejdernes jubi-
læum næste år. Smagsprøver-
ne var dejlig haggis på kiks og 
med tilhørende skotsk whisky. 
 De svenske spejdere fra 
Borås havde lavet en flot ud-
stilling med plancher i masse-
vis og dejlig kaviar, og fra 
Østrigske Maria Enzersdorf 
stod spejderne i røde unifor-
mer og kunne fortælle om de-
res mange internationale ture. 

Tekst: Preben Lemann, Storbyen
Fotos: Lars Hjorth, Storbyen

Der blev serveret smagsprøver og vist billeder fra mange forskellige lande. Her Argentina.
Tasters from many different countries were served. Here is Argentina's contribution.

Hvad er Freezer?
Freezer er bygget op med to spiraler der går ind i hin-
anden. De kæmpende hold står i hver deres spiral, og 
det gælder herefter om at komme ud af sin egen bane 
og ind i de andres, for at skaffe det tørklæde der er pla-
ceret her. For at forhindre dette, skal modstanderne 
derfor skubbe eller trække de andre ud af banen.

Inhale. Kill! Exhale...
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De mindste spejdere skulle 
i går forsøge at finde spej-
derånden. Et gammelt sagn 
siger, at ånden vil vise sig 
for dem, der har den rette 
stemning.

Ved den store scene samlede 
de yngste spejdere i går en hel 
masse sanseindtryk og fyldte 
dem i små poser. Det skete ved 
aktiviteten Spejderånden.
 Lyden af en mand, der prut-
tede og en hest, der prustede, 

var blandt andet hvad Møn 
Gruppes minier lagde i deres 
poser efter at have lavet en lyt-
teøvelse ved aktiviteten.
 ”Man skal lytte til, hvad 
hinanden siger, og få gode 
ideer af hinanden,” siger Oli-
ver på 10 år. De andre nikker 
og kommenterer, at det er lige-
som, når man siger til lederne, 
at man gerne vil sove længe, 
og gå sent i seng, så tror de 
man siger, at man gerne vil tid-
ligt op og tidligt i seng.

Lakridssvømning
For deltagerne var spejderån-
den mange ting. Det kan både 
være lugten af våde ting i teltet 
eller duften af pandekager og 
smagen af jordbær.
Emma H.O., en minispejder 

fra Esbern Snarre Gruppen,  
har lige smagt på under lige 
smage, og putter den gode 
“smagsfølelse” af lakridssvøm-
ning i sin pose. ”Jeg tænker, at 
jeg ligger i sådan en kæmpe 
lakridsbunke og svømmer 
rundt i den.” De mange papirs-
poser bliver mere og mere 
fyldte med alle de spændende 
indtryk spejderne samler, og 
hvis man passer på, at den lyd 
eller lugt man lagde i posen, 
ikke smutter ud, må man ger-
ne lige kigge ned til den!

En helt vildt speciel lyd
Fra højttalerne gjalder en lyd 
og alle samler sig foran den 
store scene: det er tid til at 
slippe alle de mange sanseind-
tryk ud og kalde på spejderån-
den. Tusinder af papirsposer 
rækkes op i luften og på én to 
tre NU åbner alle spejderne 
deres poser, og kalder i kor på 
“Spejderånd, spejderånd, spej-
derånd”. Foran spejderne dan-
ser nu den yndigste lyse spej-

derånd, smilende og glad for 
at være blevet tilkaldt. Hun vil 
svare spejderne på tre spørgs-
mål som tak. Manden med mi-
krofonen siger ”Var det tre 
spørgsmål du sagde?” Ja,” si-
ger ånden, ”og nu har du brugt 
det ene”.
 Ups, spejderne foreslår at 
de spørger hende, hvad spej-
derånden er.
 ”Spejderånden er det, der 
er inden i os alle lige nu og lige 
her,” svarer den smukke ånd, 
og manden med mikrofonen 
spørger hende, om det er det, 
spejderånden er. ”Ja, og det 
var så det tredje spørgsmål!” 
siger spejderånden, og forsvin-
der smilende for øjnene af de 
mange spejdere. Det var spæn-
dende at se spejderånden. Og 
så er hun der jo også, selvom 
man ikke kan se hende - for 
som hun selv sagde, ”spej-
derånden er det, der er inden i 
os alle sammen.”
 
Tekst: Viv
Foto: MID og SF

Ånden i posen

Cub Scouts discover the 
Scouting Spirit
Sensory impressions in a bag, 
important lessons and an en-
counter with the Scouting 
Spirit were all part of the ac-
tivity named “Finding the 

Scouting Spirit”, which the 
Cub Scouts took part in yes-
terday. According to legend, 
the Scouting Spirit will ap-
pear to those who have the 
right attitude. The Cubs were 
given paper bags which they 

were to fill with various sen-
sory impressions, among 
these a man farting, liquorice, 
wet scouting gear and many 
others. After this the Cubs 
met at Store Scene to release 
the contents of their bags and 

call upon the Scouting Spirit, 
who appears in all her splen-
dor and smiles, telling them 
that the Scouting Spirit can 
be found within yourself.

Oliver er god til at lytte, han ved 
hvor vigtigt det er at lytte  
ordentligt efter!
Oliver is a good listener, aware 
of the importance of paying at-
tention.

Spejderånden danser i  
spejderstemningen.

The Scout Spirit dancing,  
Scout atmosphere all over.

Raftens fotograf har fanget Peter Wessel gruppen  
fra Frederikshavn på morgenkvisten.

Byen sover

Camilla Hermann sover 
længe. Kl. er nu 10.23.

Mads Knudsen, Jan Krümmel og Anders 
Frederiksen nyder livet i deres hængekøjer.

Foto: TAC

Rikke Schou Tagaard har ikke 
tænkt sig at stå op endnu.

Mia Mulvad sover  
trygt i sin hængekøje
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Vi tager forbehold for trykfjel og ånder, der  
ellers måtte være i avisen.

Klimaet er H T!
Hundredevis af tålmodige spejdere i kø for at komme til lørdagens aktiviteter i Klimateltet

SMS dit spejder-klimaløfte NU!
Spejder-klimaløftet er skabt i samarbejde med Klima-  
og Energiministeriets ”1 ton mindre”-kampagne. 80.000 
danskere har afgivet et løfte. 
 Hvor mange løfter kan vi indsamle på Blå Sommer? Du 
vælger selv hvilket løfte der passer dig. 
 Husk at du kan sende SMS’er til 1230 med dit klima- 
løfte. Find beskrivelser og følg vejledningen på de grønne 
plakater der findes rundt omkring på lejren. Hvis du ikke  
har en mobiltelefon, kan du klare det skriftligt i Klimateltet 
bag Spejder Sport.

Wanted: Climate signatures 
The Danish Church Aid is working on a campaign to help the 
poorest countries at the upcoming World Climate Summit
“Climate changes are caused by the richest countries in the 
world, but the impact is hardest on the poorest countries”, 
says Signe from the Danish Church Aid stand at Strøget. It is 
estimated that the number of climate-struck refugees will in-
crease to 200 million by 2050, which will cause serious prob-
lems worldwide. The Danish Church Aid hopes to increase 
the awareness of the needs of the poor countries in anticipa-
tion of the World Climate Summit. The objective is to collect 
the signatures of at least 10 per cent of Scouts aged 15 or older 
at Blå Sommer. 

Klimatopmødet i København 
nærmer sig, og Folkekirkens 
Nødhjælp er i fuld gang med at 
indsamle underskrifter, der 
skal råbe stormagterne op. 
”Klimaforandringerne er for-
årsaget af verdens rigeste lan-
de, men det rammer de fattig-
ste,” fortæller Signe, som vi 
møder i nødhjælpens stand på 
Strøget. ”De fattige lande er 
ofte svage og sårbare, og de 
har derfor brug for opbakning 
for at blive hørt”. Håbet er, at 
underskriftindsamlingen be-
tyder, at de fattige lande ikke 
bliver overhørt, når verdens 
lande mødes til klimaforhand-
lingerne i december.

Flere og flere klimaflygtninge
Klimaforandringerne tvinger 
flere og flere på flugt fra tørke-
ramte områder, ikke mindst i 
Afrika. FN skønner, at de nu-

værende 25 mio. klimaflygt-
ninge vil blive til 200 mio. i år 
2050. Ud over ekstreme vejr-
forhold og vandstandsstignin-
ger vil flytningestrømme der-
for blive et alvorligt problem 
afledt af klimaforandringerne.

Underskrift fra  
hver tiende spejder
Foreløbig har Folkekirkens 
Nødhjælp indsamlet cirka 240 
underskrifter siden de gik i 
gang fredag middag. Målet er 
at få 10 procent af spejderne 
over 15 år til at underskrive på 
Blå Sommer. Hvis du vil støtte 
formålet, kan du besøge stan-
den på Strøget, hvor Signe og 
hendes venner står klar til at 
tage imod din signatur.

Tekst : LPL
Foto: HHM

Klimaunder-
skrifter søges

Signe tæller underskrifterne 
sammen. På det lille træ er et 
blad for hver underskrift. Hun 
håber det er grønt og frodigt 
inden de tager hjem. 

Signe is counting all the signa-
tures. On the small tree is a leaf 
for each signature. She hopes it 
will be all green before they  
leave the camp.

Det er formiddag, regnen siler ned, køen er lang, men hu-
møret er højt. Thomas, Johanne og Bastian fra 1. Melfar 
har sunget sig igennem køen, men sidder nu i tørvejr un-
der Klimateltets sejl.

De er i gang med at lave en solcelledrevet lommelygte. Den bli-
ver opbygget i få og simple materialer med et lille solcellepanel 
som den vigtigste ingrediens. Thomas  udbryder: ”Jeg forstår 
ikke, hvordan den lyser om natten”, men Bastian og Johanne be-
roliger ham: ”Der er jo et batteri.” Heri bliver der ”gemt” energi 
til når solen er væk. Lommelygten får de lov at tage med, så mø-
der du nogen med en tilsyneladende lysende sodavandsflaske, er 
det i virkeligheden en klima- og energivenlig lommelygte.

Ny viden om klima
Klimateltet lægger også sejldug til en anden aktivitet, der som 
lommelygten udløser et kryds til klimamærket. Her handler det 
om at opbygge  viden om affaldssortering og CO2-regnskab for 
madvarer. Det kulminerer i quizzen Tip en Klima 13’er, som 
tropsspejderne Anders, Ellen og Louise fra Fortunen sidder og 

sveder over. Ellen synes, det har været en spændende aktivitet at 
deltage i. ”Det er ikke altid man lærer noget nyt, men det har jeg 
virkelig gjort her”. Det er deres første ”klimakryds”, men de  
håber at få klimamærket inden de tager hjem fra Blå Sommer.

Hånddreven racerbane og tv
Et andet sted i teltet har Klimakaravanen indtaget en lille plads 
til en racerbane og et tv. Janus fra Klimakaravanen fik ondt af de 
mange ventende spejdere. ”Jeg tænkte de havde brug for lidt ad-
spredelse”. Han har derfor taget forskud på eftermiddagens akti-
viteter. Racerbanen og tv’ et bliver drevet med håndkraft af fire 
spejdere, hvor en simpel dynamo skaber strøm for at få appara-
terne i gang. Emil fra Højre By Gruppe synes tydeligvis godt om 
legetøjet. ”Det vil vi godt låne med hjem i teltet.” Har du lyst til 
en køretur med racerbanen kan du møde Klimakaravanen i  
Klimateltet søndag formiddag, hvor det er frit at kigge forbi.

Tekst: LPL
Foto: HHM

Hot Climate
Hundreds of Scouts queued up in front of Klimateltet on Satur-
day morning. They all wanted to participate in the activities 
taking place there. One activity is the building of a flashlight 
based on solar power, in which a battery stores the energy col-
lected by solar cells. Another activity concerns sorting waste 
and the CO2 cost of foods. Each of these activities triggers a 
climate check mark needed for the World Scout Environment 
Badge, and many Scouts were happy to have gained new 
knowledge. Meanwhile in Klimateltet, a racing track and a TV 
were running, manually powered by four Scouts running a dy-
namo – a very popular pastime among the Scouts. Feel free to 
visit Klimateltet Sunday morning.

Folkekirkens Nødhjælp indsamler underskrifter, så verdens 
fattige lande bliver hørt under internationale klimafor-
handlinger. 

Bastian i midten laver solcelle lommelygte med sine spejdervenner. 
Bastian (center) making a solar-powered flashlight with his Scout friends.

Ræs på den energivenlige racerbane. 
Scouts trying out the low-cost racing track
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Spejderne var skuffede da 
de hørte PLandøgn var af-
lyst, men glade da de fik 
alligevel fik en PLandag.

”Nederen” og ”surt” er de  
udtryk spejderne bruger om 
aflysningen af plandøgnet. 
Mange havde glædet sig til at 
blive blandet i nye patruljer  
og sove i bivuak. I stedet får 
spejderne et ”Bonbonland” 
som Bent Mortensen fra  
Aktivitetsudvalget kalder det. 
 ”Vi har arbejdet hele natten 
på at få det til at køre i dag. 
Overalt er der masser af leg, 
spil og konkurrencer”

Vi møder en patrulje fra Chr. 
IV. i Hillerød, som er til Body-
bowling: ”Det er fedt med et 
alternativ til PLandøgn,” siger 
Rasmus, ”Det er nogle super-
fede og kreative aktiviteter 
her er”. Martin, som lige har 
rutsjet med hovedet først ind i 
10 kegler, siger: ”Det er sjovt 
det her, det er behageligt og 
afslappende”. Humøret fejler i 
hvert fald ingenting hos spej-
derne. 

Tekst: MET
Foto: MDA

Dormitory suburb? Not this one. Lots of scouts and guides took part in plenty of activities Satur-
day. Walking on stilts, playing giant chess and checkers, a large ropeway and many more things. 
We watched some linedancers and saw a group of French scouts and guides do a Country Dance. 
Next to this there seems to be a mud bath, but it is in fact potato flour and water, which creates a 
substance that is mud-like and funny, but can be dusted off when it is dry.

De sveder på forhindringsbanen
Et af de store hits ved tropsspejdernes 
PLandag er Solaris forhindringsbanen. 
Spejderne bag Solaris, Danmarks hårdeste 
spejderløb, har bygget en forhindringsba-
ne med svævebaner, sorte huler og uover-
kommelige buske og beplantninger. 

 “Klokken to strømmede de alle til,” fortæller 
Kristina, hjælper på Solarisbanen. Den lange 
kø snor sig et par gange for at få plads til alle de 
spejdere, som vil prøve forhindringsløbet. De 
fleste har stået i kø i en halv time – selvom det 
godt kan føles som oceaner af tid, når man som 
ivrig spejder vil prøve alle aktiviteterne. 

Thorbjørn og de andre 
spejdere fra Waingunga Stammen er sikre på 
at ventetiden er det hele værd. ”Vi har glædet os 
rigtig meget til det her, den ser federe ud end 
alle de andre aktiviteter,” fortæller Thorbjørn. 

Angsten melder sig 
hos Pipaluk, men selv-
om hun også har stået 
i køen i lang tid er  
hun klar til at springe 
fra. Det høje halm-
balletårn er for frygt-
indgydende. “Nej,  
jeg tør ikke alligevel! 
Jeg kan ikke klatre 
så højt” udbryder  
Pipaluk. 

På den anden side
Ved udgangen af forhindringsløbet møder man 
spejderne efter de har været igennem det lange 
forløb. Stakåndet og med jord på knæ og hæn-
der fortæller de, hvor meget banen kan byde 
på. 12-årige Emmy fra Inkaerne er begejstret 
for banen “Det var sjovt, men lidt hårdt. Og så 
var det altså lidt uhyggeligt i de mørke under-
jordiske gange” 
 Ellers var der bred enighed blandt Solaris-
banens deltagere om, at det var en rigtig sjov 
aktivitet, som burde prøves af alle spejdere.

Tekst:Thea
Foto: JT

Emmy har været igennem det krævende 
forhindringsløb og klarede det med glans.

Emmy passed the tough obstacle course 
with flying colours.

Masser af sjove aktiviteter til PLan-dagen for tropsspejdere     

Taklet af Vitawrap  
Der var mange skøre aktivi-
teter. En flok spejdere kastede 
sig over Vitawrap-fodbold. De 
blev bundet sammen to og to 
med Vitawrap. ”Det føles lidt 
underligt, man bliver lidt tung 
med sådan en vægtstang bag-

på” fniste Tine fra 1. Højbjerg, 
mens hun kæmpede med at få 
Lea til at makke ret. Ved siden 
af kæmpede Maja og Chalotte 
om at bestemme hvilken ret-
ning de skulle løbe i.

Bodybowling er kun for de tykhovede eller  
modige. Martin fra Hillerød meldte sig frivilligt.
You need a thick skull to go bodybowling.

Ild i teltet! heldigvis var der ikke nogen i det.
A tent on fire. No one was in it!

Witawrapfodbold var et hit.
Witawrapfootball was fun.

Tine synes Lea er lidt af en belastning...
Tine thinks Lea is too heavy.

Som en del af THE GAME  
skulle der samles dåser til det højst mulige tårn!

Tekst: MET
Foto: MDA

Foto: MDA
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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.

Søndagsbattle!
Hvad laver I af aktiviteter?

Har I vandkamp på Strøget eller danser I polka  
med isbjørnene i klimateltet?

Vinder af fredagsbattle blev:
 Amanda fra Rethingh Gruppe med 
filmen “hør spejderne fortælle 
hvordan de får venner.” Filmen er 
produceret i Mediebussen på 
Strøget og kan ses på 
blaasommer.dkPink Patrol  

i Radio Blå

Pink Patrol var i går inviteret i Radio 
Blå for at tale om kærlighed.

Foto: JHT

Rigtigt mange spejdere 
prøvede kræfter med line-
dance på PLandøgn, der var 
lavet om til PLandag.

En tæt slange af spejdere  
fylder vejen hen til Forstaden, 
og her spredes de ud på et 
stort antal aktiviteter: stylter, 
volleyball, kæmpeludo og 
–skak og –bordfodbold, en 
stor svævebane og meget,  
meget mere. Tivoli – gå hjem 
og vug.
 Den første aktivitet vi  
bliver stoppet af, er linedance, 
hvor Heidi fra Tønder i sort 
cowboy-outfit, dirigerer med 
30-40 unge dansere: ”Kryds,
tilbage, til siden, gå frem,”  

lyder kommandoen til en  
’jazzbox’.
 Vi taler bagefter med  
Jesper på 13 fra Bramming  
og Mia på 12 fra Marsk Stig. 
De er enige om, at det var 
svært. Det er første gang  
Jesper prøver. ”Har du lyst til 
at danse mere?” spørger vi.
 Det tror han ikke. Mia  
har prøvet det før, til en fest, 
vil godt prøve det igen: ”men 
ikke gå til det,” siger hun. Og 
de to forsvinder ud i mylderet 
af aktive spejdere, mens  
Heidi er i gang med næste 
gruppe: ”Det er ikke sikkert I 
får det rigtigt; vi skal bare 
have det sjovt.”

Franske dansere
En gruppe franske spejdere 
låner musikanlægget og viser 
os en fransk ’country dance’ 
som hedder ’Medicinen’. Mor-
gane fortæller, at gruppen 
kommer fra en parisisk for-
stad, og at de er glade for at 
danse, men det gælder ikke 
alle franske grupper.
 ”Har I oplevet noget spe-
cielt i Danmark, spørger  
Raften nogle franskmænd.  
”Ja, danskere bader nøgne,” 
lyder svaret.

Tekst: MAA
Foto: JT

Som at gå i gær
Ved siden af jokker en flok 
spejdere rundt i noget der  
ligner mudder. Det er dog 
mere uskadeligt: kartoffelmel 
i vand. Det ser snavset ud,  
men er lige til at børste af  
når det bliver tørt.
 12-årige Frederikke fra  
Risskov Piger fortæller at det 
er som at gå i gær eller tygge-
gummi. ”Det er fedt, sejt, 
sjovt,” siger hun og hopper  
tilbage i bassinet.

Efter formiddagens 
regnvejr, nyder 
spejderne at der bli-
ver mere og mere 
solskin efterhån-
den som eftermid-
dagen skrider 
frem.

Tekst: MAA
Foto: SF

Masser af sjove aktiviteter til PLan-dagen for tropsspejdere     

Linedance er en svær øvelse
Det ligner mudder, det føles som 

mudder, det er... kartoffelmel.
It looks like mud, it feels like  

mud, it is... potato flour.

Casper på 15 fra Nørre Karup tager en  
velfortjent pause efter store anstrengelser til linedance.

Foto: JT

Foto: MDA



Har du for lidt plads på din grund? Ejendomsredaktionen på    

Raften har denne søndag valgt at fokusere på tre boliger, der 

afviger fra den klassiske boligform på en lejr, nemlig teltet. De tre 

boligformer minimerer kvadratmeterbehovet og giver plads til større 

udfoldelsesmuligheder på grunden.
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Søndagens BOligtillæg:

VI MED TELT

Poul G.
Ejendomsredaktionen

Redaktionen kan allerede nu afsløre, at mange boliger har benyttet de såkaldte 

sengelameller til bordplader. Lamellerne egner sig glimrende til bordplader i 

køkken som ved spiseplads. Yderst trendy! 

”The trend of the summer” Raften can reveal that many dwellings use bed strips 

ingeniously for tabletops in the kitchen as well as by the dining area.

Sommerens 
trend

“ D e t  f u n k t i O n e ll e  Byg g e r i ”
Denne modernistiske bolig har alt under ét tag. Arkitekten 

har valgt at lægge sovearealerne i direkte forbindelse 

med det stemningsfulde køkken/alrum. På den måde ud-

nyttes kvadratmeterne optimalt, så den minimale lejrplads 

på ingen måde føles trang. Konstruktionen og de transpa-

rente materialer giver boligen et lyst og åbent udtyk. De 

perfekte rammer for at øge fælleskabet. Plads til 20-25 

personer samtidig. 

This home holds everything under one roof. The construc-

tion and the transparent materials give the accommoda-

tion an open and friendly apparence. Sleeping and dining 

in the same room is the perfect setting for solidarity. Great 

use of a very small space.

” S t r a n Dve j Sv i l l a e n ”
Denne villa nærmer sig liebhaveri. Den er bygget som en 

rektangulær bolig til 16 personer og udmærker sig især 

ved sin funktionelle planløsning – her er uanede mulighe-

der! Villaen ligger helt ud til Strandvejen. Det særegne 

ovenlys giver beboerne mulighed for at opholde sig for-

skellige steder i boligen på alle tider af døgnet uden at 

blive generet af tilfældige forbipasserende. De fritlagte 

bjælker giver karakter til det store dobbelthøje opholds-

rum med loft til kip. 

This distinguished villa is built for 16 people and the resi-

dence is characterised by its fabulous skylight and the 

exellent plan arrangement. The possibilities are endless!

” S t u D e nt e r h y B l e n ”
Denne løsning er til den lille klan eller patrulje, der er vilde med 

lugten af hinandens tæer. Teknisk set er der plads til 9 personer, 

men der er altid plads til en til, der ikke behøves at bruge Rexona. 

Stueetagen er ideel til opbevaring, hvis man har fået lidt for meget 

bagage med på lejr eller hvis man har købt et stort parti sodavand. 

Overetagen er yderst velegnet som opholdsrum. Boligen er placeret tæt 

på byens hyggelige torv. Arkitekten har ladet sig inspirere af salt stænger, hvilket viser sig 

helt tydeligt i konstruktionen. Ejendommen har en udnyttet tagterasse. Der er ingen an-

mærkninger i tilstandsrapporten. Et unikum – skal ses!

This accommodation is suitable for the a small gorup of rovers who likes the smell of each 

others feet and the home is designed for 9 people. The ground floor is ideally suited for 

storage and the top floor for a common room. This site also has a unexploited roof terrace.

Optimale  
boligløsninger

Tekst: MBL, MH
Foto: JT



Det er tydeligt at 
se, at Findus søger 
en lejrkæreste.

13-årige Joakim fra Adalen, 
Sverige.
Joakim, 13, of Adalen, Sweden.
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PINK PATR L
PINK PATR LPINK PATR

L

PINK PATR L

PINK PATR L

Efterlysning!

Steffen fra Aarup spejderne på 19 år søger  

pige fra åbningen.

” Du var i ført blå top, shorts og converse  

sko. Det er dig man kan se på forsiden af  

fredagens udgave af Raften.”

Er det dig Steffen søger og har du lyst til at møde 

ham til en date, kan du 

kontakte Pink Patrol, så  

skaber vi kontakten.

Spejderdrengepanelet

Vil du gerne 
•  bo billigt i StorkøbenhaVn (1750 kr./måned)?
•  bo på et kollegium, der ikke er Så Stort, at man bliVer Væk i mængden?•  haVe eget bad/toilet, men dele køkken og Stue med 5 andre unge menneSker?

Så er lederkollegiet i gl. holte  måSke en mulighed for dig. Se  WWW.lederkollegiet.dk eller kontakt Jørgen naVer i øStbyenS information.

do you need

•  inexpenSiVe accommodation in the 

greater copenhagen area? (1750 

dkk a month)

•  to liVe in a dorm Small enough for 

eVeryone to be Seen and heard?

•  your oWn bathroom, but a kitchen 

and common room Shared With 5 

otherS?

then check out lederkollegiet in  

gl- holte. WWW. lederkollegiet.dk or 

contact Jørgen naVer at midtbyen 

information Stand. 

Scout leaderS debate SeSSionS daily 

at 8.30 p.m. at the ”SpeJdere hJælper 

andre” tent at Strøget. tonight ’S 

theme: hoW are We aS a corp percei-

Ved in relation to the idea of ScoutS 

helping otherS?

 Var du på forleV påSke-
kurSuS ’09? Så kom til 
reunion Søndag kl. 19 
Ved Vartegnet.

Opslagstavlen
Noticeboard

skriv til: spinfo@blaasommer.dk

Navn: Findus (Mathilde)
Gruppe: Polarstjernen
Alder: 12 år, 1 af dem som spejder.
Spejderbeskæftigelse: Juniorerne
Civil beskæftigelse: Går i 6. klasse
Bedste spejderoplevelse: Blå Sommer i år. 
Fordi det er sjovt og hyggeligt.
Drømmespejderfyren: Han må gerne være 
høj. Og så må han gerne have brunt hår og 
brune øjne. Han skal være sød og god til at 
hugge brænde. Han skal ikke være den blø-
de type, men han må heller ikke være for 
hård.
Hvad er en god spejderdate: Vi skal gå 
rundt sammen på lejren. Så skal vi købe en 
slikpose og sidde og spise den ved bålet.

Hvis du synes Findus er sød,  
kan du møde i klyngen Kos i Sydbyen.

Enten eller...
Tændstikker eller lighter

Kitkattelt eller iglotelt

Jeans eller zip-off bukser

på Søndag kl. 14.00 i fortæller-

hJørnet i midtbyen Vil bent hanSen, 

profeSSionel Storyteller, fortælle 

Spændende hiStorier for oS alle  

Sammen. kom og Vær med, der bliVer 

gySt, grint og fortalt!

lederdebat hVer aften kl. 20.30 i 

”SpeJdere hJælpe andre” teltet på
 

Strøget. i aften er emnet, hVordan 

Vi Som korpS opf
atteS ude fra i for-

hold til at SpeJdere hJælper andre? 

Sunday at 2 p.m.: bent hanSen,  profeSSional Storyteller, Will be telling StorieS. Join the fun, the  hor
ror, the laughing!

Single- 
spejderpigen

Hvordan skal jeres drømmepige være?
Mads: Hun skal have brune øjne, brunt hår og så skal hun selv-
følgelig være slank. Hun skal være sød og forstående.
Joakim: Hun skal se sød ud, og så skal hun være rar og forstå-
ende.
Daniel: Hun skal være spejder. Ikke en der ikke kan klare at 
være udendørs og skide i naturen. Jeg er ligeglad med, hvordan 
hun ser ud, men hun skal selvfølgelig ikke ligne en, der har fået 
noget i hovedet.

Kan drenge også være romantiske?
Joakim: Selvfølgelig kan drenge være romantiske.
Mads: De kan være meget romantiske.

Hvordan vil I gøre en pige interesseret?
Mads: Jeg ville starte med at tale med hende og så tage den der-
fra.
Alle: Vi ville ikke bruge en scorereplik. Man skal bare være sig selv.
Har I udset jer en mulig lejrkæreste?
Mads: Jeg har da mødt en, jeg synes ser godt ud.
Joakim: Jeg leder, men har ikke fundet nogen endnu. Eller, der 
er måske én.
Daniel: Jeg kigger da på pigerne, og så må jeg jo se, om de reage-
rer. Der er mange at kigge på i hvert fald.

Skal drenge være gentlemen? Må pigen tage det første skridt?
Alle: Ja selvfølgelig, vi hjælper pigerne, når vi kan se, at de har 
brug for det. Men i forhold til det med at score, må pigen selvføl-
gelig gerne tage initiativ.

Hvad synes I om konceptet at have en lejrkæreste?
Alle: Konceptet lyder fint, men der er lidt pres på, fordi man ikke har 
så lang tid til at lære hinanden at kende. Derudover kan man også 
risikere, at man bor langt fra hinanden, når man tager hjem igen.
Joakim: Det er fedt når begge er spejdere, men jeg er ikke vild 
med korte forhold.

Kontakt Pink Patrol
Kærlighedshistorier
SMS til 1231: SPEJDER PINK 
din besked (husk mellemrum)
Har du en sjov eller spændende op-
levelse, der involverer kærlighed 
og spejder? Lav en kort beskrivelse 
og vi vil kontakte dig. 

Scorereplikker
SMS til 1231: SPEJDER SCOR 
din besked, dit navn og din grup-
pe (husk mellemrum)
Har du en god scorereplik? Send 
den til os og vi bringer den i  
Raften. 

Har du adgang til mail kan du 
også kontakte Pink Patrol ved at 
skrive til raften@spejder.dk. 
Skriv Pink Patrol i emnefeltet.

Tekst: Maria, Mona og Stærk Foto: JN

Pink Patrol interviewer drengepanelet, AKA 
Daniel, Mads og Joakim. 

The Boy Scout expert group talking to Pink Pa-
trol about dream girls, camp girlfriends and 

other things.

17-årige Daniel fra Sakskøbing-
spejderne. 
Daniel, 17, of Sakskøbing.

16-årige Mads fra Brundur.
Mads, 16, of Brundur.

kom i karrierebaren i paradiSet  

i aften til karriererådgiVning  

og inSpiration.

• 19.00  ddS eJendomme, har du en 

bygningSingeniør i maVen?

• 20.00  træning og arbeJdSStof,  

inVolVer dig i udVikling af 

kurSer, på enten den kor-

te eller den lange bane
kan du Spille Sækkepibe? Så kontakt 

20th ayrShire ScoutS i korSica, øSt-

byen, der Søger to til at Spille for 

”the highland dancer”

do you play the bagpipe? then get in 
touch With the ayrShire ScoutS lo-cated at korSica, øStbyen - they are 

looking for tWo muSicianS for ”the 
highland dancer”

12 ScotS are looking for a miniVan 
or buS to uSe for a trip to legoland. 
pleaSe contact maJbrith at dioden, 
nordbyen, if you can help them.

Vikingebyen ny-hedeby 

holder 40 årS Jubilæum 

og inViterer alle gamle 

borgere til reception 

Søndag kl 17.30

12 Skotter Søger en minibuS de kan 

låne eller leJe til en tur til lego-

land. kontakt maJbrith i dioden, 

nordbyen, hViS du kan hJælpe.



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: TAC

Kan du finde Holger? Søndagens Holger er den 
nydelige mand med den smarte sløjfe på bille-
det. Er du hurtig 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

Søndagens Holger
Holger of sunday

Foto: TAC

Det Blå horoskop Løsninger fra Rafterøg lørdag

I dag er Storesøsters Dag. Det er derfor vig-
tigt at give hende massage, hvis du tilfældig-
vis ser hende i dag.

Din ske ligger i patruljekassen.

I dag vil være en dag med nogle oplevelser 
som du enten vil huske, eller glemme. Du vil i 
perioder måske være glad/træt/sur/glem-
som/ligeglad.

Hvis du tilfældigvis er på spejderlejr, er der 
stor chance for at du trænger til et bad. Tag 
det, det vil være godt for din kærlighedskar-
ma. Hvis du ikke har lyst, kan du dog også   
     lade være.

Hvis du var en pizza, ville du være en nr. 24. 
Det fortæller stjernerne.

Du vil måske modtage en pakke med posten i 
dag... eller måske kommer den først i morgen. 
Du kan eventuelt ringe hjem og minde dem 
om, at de skal sende den.

Du har gennem et stykke tid følt dig forfulgt 
og overvåget. Din leder stoler tydeligvis ikke 
på dig.

Selv efter tre dage har du stadig ikke forstået 
at man ikke skal veksle til euro, når man skal 
betale for noget i Jylland.

Inden dagen er omme, SKAL du have fulgt en 
gammel dame over vejen. Eller vil din stjerne 
stå i ulykkens hus.

I dag er en god dag for dig økonomisk. Du skal 
bare lade være med at bruge dine penge.

Remoulade er IKKE til at putte oven på lever-
postej.

Hvis du fortæller en vittighed til den rette i 
dag, vil det højst sandsynligt give et positivt 
resultat.
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Bamsejournalisten Filbert har været ude at snakke med nogle 
spejderbamser i Østbyen. Denne gang er bamserne fra De vilde 
Svaner ved Nivå.

Jeg var ude at gå i regnvejret, da jeg kom forbi en flok spejdere, som var 
på opgave. De havde desværre ikke nogen bamser med, men de ville 
gerne klø mig lidt på maven. Det elsker jeg. 
 Derefter gik jeg videre og stødte på De Vilde Svaner fra Nivå. Deres 
indgangsportal var så flot, at jeg blev nødt til at klatre i den. Mens jeg 
klatrede rundt, mødte jeg Fladbamse og Bent. Fladbamse ejes af Line 
på 9 år. Hun har haft Fladbamse med på 2 lejre. Line fortæller:” Flad-
bamse elsker at sove og kramme og kan godt lide at se nye ting, men 
han hader at blive væk.” Det er altså også bare det værste, der kan ske 
for en bamse. Ved siden af Fladbamse sidder Bent, som ejes af Gustav 
på 9 år. Gustav fortæller om Bent: ”Han elsker at snitte i ting med sine 
stødtænder, og så kan han godt lide at lave hanekam på sig selv, og han 
kan heller ikke lide at blive væk.” Fladbamse, Bent og jeg klatrede lidt 
rundt i indgangsportalen inden jeg tog afsted igen.

Bamse førstehjælp
På vej tilbage til redaktionen hørte jeg en, der græd. Det var den sorte 
bamsehund Emily. Den havde slået sit forben, så jeg måtte straks hjæl-
pe den. Heldigvis var der en falckmand, som kunne hjælpe mig. Sam-
men puttede vi plaster på Emilys ben og til sidst lagde vi en forbinding 
på. Emily blev glad for hjælpen og humpede hjem til sit telt. Det var ret 
sejt at prøve at være falckmand og redde en anden bamse. Måske kan 
jeg nu få et førstehjælpsmærke?

Filbert

Filbert
til redning

Lederne Rico, René, Elisabeth og Peter fra  
Skovens Sønner, Slangerup
Det er skønt at alle vores spejdere er ude på aktiviteter. 
Nu får vi mulighed for at slappe lidt af.
It’s nice that all our scouts are out doing activities. Now 
we get the chance to relax a bit.

Sofus, ni år fra 1. Birkerød
Jeg synes det er dejligt at sove i telt med mange mennesker, og så 
glæder jeg mig allermest til de mange aktiviteter, som der er på så 
stor en lejr.
I like sleeping in a tent in a big group, and I look forward to all the 
activities in a big camp like this.

Simone, 6 år og hendes bamse Neglelak fra Bagsværd
Jeg synes det er hyggeligt om aftenen, når vi skal sove i telt sammen med alle 
mine gode venner. Og så kan jeg godt lide de lege de laver, selv om jeg ikke 
kan huske hvad det er for nogen.
I like the evenings when I am safe in the tent with all my good friends. And 
I like the games we play, but I don’t remember what they’re called.

Daniel på 15 år fra Mariager
Det har overrasket mig positivt med det stærke fællesskab imellem spej-
derne. Og så er det fedt med alle de mange aktiviteter – det giver virkelig 
én på opleveren. Jeg skal helt sikkert med næste gang, der er Blå Sommer.
It’s been a pleasant surprise to experience the friendly spirit among the 
scouts. It’s cool with all the activities – it’s a real boost. I’m sure I’ll join 
the next Blå Sommer.

Craig på 13 fra Tenth Perthshire i Skotland
Det er alt for varmt for os skotter... Det ville være dejligt hvis det var lidt 
køligere.
It’s too hot for us Scots – it would be nice if it was a little cooler.

Line og Gustav på 9 år med deres 

bamser Fladbamse og Bent

Filbert, Fladbamse og Bent på klatretur i indgangsportalen

Hvad synes du om lejren?
What do you think  of the camp?

Tekst: SMP
Foto: TAC

Bamsehunden Emily får forbin-

ding på af den rare Falckmand  

Tekst: LPL
Foto: FAJ

Patricia på 15, Stine på 16 og Katrine på 13 år 
fra Karl af Riise gruppe, Sorø
Det er super fedt at møde gamle venner, som man 
ikke har set i lang tid, og som man så ser igen. Det er 
også fedt at få nye venner. 
It’s super cool meeting old friends whom you haven’t 
seen for at long time. It’s also great making new  
friendships.
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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.

Hvis rafter er tilpas små kan man kaste 
med dem og spille kongespil/kubb.

SPIN, der laver ”Raften”, kan 
også arbejde med rigtige rafter!

Man kan også bruge rafter til at skrive med.

Niels Ebbesens Gruppe har bygget indgangsportal i rafter - portalen kan lukkes med et gitter hvis de gerne vil have lidt ro i lejren.

Foto: HW


