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Det varme og støvede solskins-
vejr ser nu ud til at blive afløst 
af skyer og regnbyger. Der er 
både fordele og ulemper ved 
vejrskiftet: ulemperne er selv-
følgelig de våde telte, klamme 
og fugtige soveposer og regn-
tøjet. 
 Fordelene er dog også til at 
få øje på. For eksempel bliver 
det nu meget hyggeligere at 

sidde ved lejrbålet, der er ikke 
så meget støv i luften - og den 
største fordel af dem alle: kor-
tere køer ved iskiosken! 
 Raften har været rundt på 
lejren og besøgt tre forskellige 
iskiosker. 

Læs vores anmeldelse af dem på side 11. 

Tekst: Anja 
Foto: HJC

Køligere vejr  
 men stadig is til alle!

Sakskøbing scorer første  
klimamærke
Seks raske spejdere fra Humleklanen var  
de hurtigste i kapløbet om verdens første  
klimamærke
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 5

Spejderen på den hvide hest
Pink Patrol var i går på reportage  
på Strøget, hvor der var amoriner  
i luften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 13

Gensyn fra handicaplejr
Ved Mormors Lounge ved Paradis  
vrimlede det med deltagere fra  
sidste handicaplejr . . . . . . . . . . . . . Side 11

Mange humørsmileys  
på Blå Sommer
Vi har taget temperatuen på spejdernes 
humør på Blå Sommer. Se hvor mange  
smileys lejren fik. . . . . . . . . . . . . . . Side 10

En omvendt skotte 
med snøret kilt
Det summer af liv, og der er for alvor kommet travlhed i lejren. I 
Forstaden møder Raftens udsendte Majken, da hun er i færd med 
at bevæge sig fra greb til greb på klatrevæggen – med hovedet 
nedad. Hun har forlængst fundet ud af, at hvis man er skotte i  
nationaldragt er der visse ting, man skal tage højde for, når man 
kaster sig ud i omvendt klatring på klatrevæggen.
 Hun brokker sig en smule, da vi får sikringsmanden til at holde 
lidt igen, til ære for fotografen. I det samme kommer en kilt-klædt 
skotte i venstre bane. Hyder på 22 år kommer fra 28th Glasgow 
Scout Group, og bor i klyngen Tenerife i Sydbyen. Han var en smu-
le nervøs inden han valgte at iføre sig reb og klatresele, men sør-
gede omhyggeligt for at snøre kilten sammen for at undgå eventu-
elle pinligheder.
 Rundt om i lejren byder et væld af andre aktiviteter sig til. Der 
bliver skudt vanddrevne raketter af, og der er fokus på børns ret-
tigheder. På Holmgård bliver der også klatret, men det er i træer.

I løbet af to dage kommer op mod 1.000 spejdere op i træerne om-
kring Holmgård. Det betyder, at der skal være 45 spejdere oppe i 
træerne på samme tid.
 Spejderne var ikke enige om, hvad der er det bedste ved træk-
latring, men de var enige om, at det var rigtig sjovt.

Tekst: HBJ, MHN og FMJ
Foto: FAJ

Scots upside down
A bunch of Scots paid the climbing wall at Forstaden a visit. 
This activity attracts a multitude of scouts. Raften met Majken, 
who was moving around upside down on the wall. Hyder, 22, of 
the 28th Glasgow Scout Group, made sure to tie his kilt tightly 
before climbing the wall. The camp also offers a range of other 
activities, among these water-powered rockets, tree climbing 
and a case acting session about children's rights.

Startskuddet er gået til Blå Sommers vifte af tilbud om aktiviteter. 
I Forstaden besøgte en flok skotter klatrevæggen.
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”Man finder ud af hvor stort det er, når man skal slæbe ting til lej-
ren.” Sådan siger Paula, der sammen med Cameron og Evan, fra 
Skotland, bor i Østbyen sammen med 2. Herlev gruppe. 
 Da vi mødte dem byggede de køkkenbord, og var slet ikke ær-
gerlige over at blive afbrudt.
 Synet af en lejr langt langt større end de havde turde forestille 

sig, mødte dem da de nåede Blå Sommer. Godt nok havde de set et 
kort over lejren hjemmefra, men de blev virkelig overraskede over 
hvor stor en lejr de nu er en del af. I Skotland er der hvert 2. år en 
stor lejr kaldet ”Jamboree Blair Atholl”, men den er bare ikke nær 
så stor som Blå Sommer. Tre meget positive unge mennesker glæ-
der sig over den venlighed de møder, og det dejlige vejr i Danmark. 

Det regner som bekendt en smule mere i Skotland. På spejdernes 
rejse mod Danmark har de både sejlet med færge og kørt 9 timer i 
bus. Så nu skal det hele nydes. For som de siger: ”Det her er ikke 
ligefrem noget man oplever hver dag.”

Tekst: Viv Foto: MID

I må meget gerne interviewe os, men vi skal lige have tørklæder på, øjeblik. Paula, Cameron og Evan fra Skotland.
In Scotland, we have two seasons, Winter, and July! This is great!

Blå Sommer byder på en 
masse spændende aktivi
teter, faktisk så mange at 
det for nogen kan blive  
helt uoverskueligt. 

Ude på en stor åben mark sid-
der tropspejdere og en leder 
fra De Danske Spejdere i Bru-
xelles og hænger. De sukker på 
skift og kigger opgivende om-
kring sig. De sidder på pladsen 
i Forstaden, som er spækket 
med aktiviteter af alle slags. 
Grundet en teknisk fejl fik 
tropslederen Carsten Rasmus-
sen ikke meldt spejderne på 
nogle af aktiviteterne og alle 
døre står derfor åbne for trops-
spejderne. De er overvældet af 
mulighederne og hælder til 
helt at stå af aktivitetsræset, 
men leder Carsten Rasmussen 
er fortrøstningsfuld:
 ”Vi tænkte vi ville sondere 
terrænet. Det hele ser så spæn-

dende ud! Vi har hørt at nogle 
aktiviteter er så populære at 
man må sove i kø for at komme 
til. Det vil vi absolut overveje!” 
siger Carsten Rasmussen med 
et glimt i øjet. 
 Spejderne er ikke videre op-
muntret til at udforske de man-
ge fantastiske aktiviteter; der 
er simpelthen så meget at det 
er helt umuligt at vælge. ”Og vi 
har heller ikke fået frokost!” til-
føjer Anne-Isabella. 
 Ved nærmere eftertanke bli-
ver flokken dog enige om at 
aktiviteten HalmMekka ser 
mest spændende ud - og at 
plukke og puste i græsstrå som 
aktivitet ikke fungerer i læng-
den. Gejsten er genvundet hos 
tropsspejderne fra Bruxelles 
og de er klar til at tage alle ud-
fordringer til sig. 

Tekst og foto: Thea

De (næsten) fortabte tropsspejdere fra Bruxelles.
The (nearly) lost scouts and guides from Brussels.

Vi har to årstider, vinter og juli

There are many Scottish scouts and guides at Blå Sommer. 
Three of them are Paula, Cameron and Evan, they are all 
very excited to be here, and surprised to see how big the 
camp really is. They have never tried to camp with so many 
scouts before.

Spejdere fra Skotland  
er overraskede over hvor  

stor Blå Sommer er. Det er  
en større lejr end de er  

vant til fra Skotland.

Spejdere på afveje
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Det er et sandt mekka af aktivi-
teter, og et mekka er lige præ-
cis hvad man kan prøve i ”Halm 
Mekka”, en stor labyrint, hvor 
to hold løber rundt og kaster 
melbomber efter hinanden. En 
aktivitet der lod til at være et hit 
hos mange udenlandske spej-
dere: ”Det er vildt sjovt” fortæl-
ler Jamie Collier fra Scotland, 

mens han hvid af mel, venter på 
at komme tilbage ind i labyrin-
ten. En flok norske spejdere er 
helt enige, de kom bare forbi, 
og fik lyst til at prøve.

Aktivitet for alle
Det hele er en blanding af sign 
in-, drop in- og zap in-aktiviteter 
samtidig med, at der er noget 

for alle aldersgrupper fra mini 
til leder. I den ene ende af for-
staden er der ved at blive byg-
get en triumfbue i rafter, og i 
den modsatte ende er der Sail 
Ind i søen, med vandpolo, opti-
mistjoller og måneskinssejlads 
for seniorer. Derimellem er der 
alt fra klatrevæg med omvendt 
klatring, tumult, minimiljø og 

The Game. Netop på The Game 
var der gang i den. En stor fæl-
les konkurrence med spil og 
leg for 300 spejdere. Der var 
spaghetti-gennem-næsen-ud-af-
munden-aktivitet, bodybowling, 
armgang over mudder, jorden 
brænder og mange flere sjove 
ting. Spejderne konkurrerede 
på point, indimellem blev lege-

ne afbrudt af game-masteren 
og hans lyserøde piger, så der 
kunne gøres status på pointene. 
Med al den grinen, skrig og 
skrål var vi ikke i tvivl om, at 
spejderne morede sig gevaldigt 
overalt i forstaden

Tekst: MET Foto: FAJ og JHT

En flok minier hygger sig i legeland.
There is a playground for the 
younger scouts.

Som en del af The Game  
er en af opgaverne at gå  

på balanceski.
In the activity The Game you 

can try walking on special skis.

De lyserøde hjælperpiger på The Game gør 
klar til at der skal gives point.

The Pink Girls at The Game make  
sure you get points for your activity.

Der bliver ventet i spænding 
på, at der bliver show og 
point i The Game.
The scouts and guides at 
The Game are waiting for 
the show to start and for 
their point to be given.

Halm Mekka i Forstaden,  
kom og prøv hvis du tør...

The activity Halm  
Mekka in Forstaden.

The activity-area Forstaden 
is the place to be. You can 
try everything from sailing 
to paint-ball with balls of 
flour. The Game is a compe-
tition where you can try  
the strangest – and funniest  
– things.

Forstaden summer af aktivitet. Hvor end du vender dig hen, er der en ny spændende aktivitet, du bare må prøve. 

Sikken  
aktivitet

Så er der kajakpolo!
At the activity Sail Ind 
you can try kayak-polo.

Der bliver sunget og danset 
på The Game i Forstaden.
At The Game in Forstaden 

there is singing and dancing.

Som en del af The Game 
skal spejderne passere en 
muddergrøft.

Hvin og hyl blander sig med 
opmuntrende tilråb i aktivitets-
zonen The Game. Næppe har 
aktivitetslederen med den lyse-
røde butterfly afsluttet fælles-
dansen, og sendt spejderne til-
bage til baseaktiviteterne, før 
Nørre Sundby Spejderne er 

klar ved mudderarmgangs-for-
hindringen. Mathias er med ét 
spring oppe og har fat i raften 
med hænderne, frit svævende i 
valget mellem hænderne mod 
den grove bark eller det sikre 
mudderbad. Mathias bevæger 
sig i små og korte, men hurtige 
ryk fremad og kommer sikkert 
i havn. Med en god rød farve i 
ansigtet.
 Dernæst er det Kirstine der 

målrettet kaster sig ud i opga-
ven. Hånden smutter og med et 
plask lander hun i graven og er 
begravet i mudder. Der bliver 
grinet og klappet. og hun får en 
hjælpende hånd tilbage på land. 
Det er godt at solen skinner, så 
tøjet snart kan blive tørt igen.

Tekst: HBJ
Foto: FAJ

Kirstine undersøger dyb-
den af muddergraven. 
Efterfølgende finder hun 
sin lejr-bankbog i bag-
lommen.
Kirstine examines the 
depth of the mud pit. 
Afterwards she finds her 
camp account book in 
her back pocket.

Mudderbad til vovehalse

Mathias passerer forhindrin-
gen med mudder-armgang i 

overbevisende stil.
Mathias passes the mud  

pit convincingly.

En patrulje fra 1. Holte, der 
kalder sig Pyntegran, er 
med på The Game.

Rikke tager et langt tilløb og 
står et øjeblik og kigger kon-
centreret. En dyb indånding, 
kroppen let fremadbøjet og 
med et sæt går det i vildt løb 
frem mod keglebanens begyn-

Pyntegran Patrulje 
tager kegler

delse. Den lidt for store hjelm 
falder ned i øjnene, idet Rikke 
sætter af. Det er dog ligegyldigt 
nu, for Rikke har taget sigte og 
lander vandret på banen med 
hovedet først. Sæbevandet let-
ter fremdriften, og som et le-
vende projektil glider hun mod 
sit mål. Det bliver ikke til en 
strike, men et par halvanden  

liters cola-flasker får hun da 
vippet af banen. Lettere fortum-
let kommer hun på benene, og 
under hjelm, mudder og sæbe 
breder sig et stort smil.
 Rikke fortæller at patruljen 
ikke har klaret sig så godt, men 
det er super sjovt at være med.
 I eftermiddag skal de på ak-
tiviteten Guld Cup'en, som er 
en dyst i traditionelle spejder-
færdigheder med et twist. Hun 
afbrydes da patruljerne kaldes 
til samling til en ny udfordring, 
og Rikke skynder sig med  
resten af Pyntegran Patrulje.

Tekst: HBJ
Foto: FAJ

Rikke i nærkamp med en flok kegler. 
Rikke in close combat with a bunch of pins.

Så kom vi også i bad i dag.
I can always use a shower.
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7.30-9.10
Morgen på Radio Blå
Nyheder
Camp News

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

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

90,8FMRADIO BLÅ

Kæmpebillederne forestillede 
verdenskort, lejrlogoet og me-
get andet, og skulle efter pla-
nen fotograferes fra et fly. 
 Til lejligheden var der opsat 
en storskærm og et kamera i 
en kran så man kunne se sig 
selv fra 17 meters højde.
 Regn og blæst betød des-
værre at flyet aldrig kom i luf-
ten, men stemningen ved sce-
nen var stadig høj og der blev 
danset og sunget for at holde 
varmen i pauserne imellem bil-
lederne.

Centrenes susaktivitet "kæmpebillede" 
blev gennemført ved scenen fredag  
eftermiddag af 600 spejdere

Spejdercentrene og 600  
spejdere trodser regnen  
og laver kæmpebillede

•      7 gange i landsdækkende dagblade

• 118 gange i de regionale dagblade

•     17 gange i ugeaviser

• 2 nyhedstelegrammer

• 93 gange på nettet

•     4 gange i landsdækkende TV

•     3 gange i regionalt TV

Blå Sommer i pressen indtil nu
Raften fangede kort den 17 
årige Jonas fra Klan Chok
taw, Odder, som onsdag af
ten var i TVAvisen. Han gør 
det godt på tv – og det gør 
han også herude i virkelig
heden.

Jonas kom bærende på en sam-
ling rafter sammen med kam-
meraterne, da de blev kontak-
tet af en journalist fra 
DRNyheder. 
 Journalisten kom senere 
ned i Jonas' lejr og blev enig 
med gruppelederen fra Odder 
om, at Jonas var den mest vel-

En stjerne uden nykker

Det var bestemt ikke stjernenykker, der prægede den 17-årige  
Jonas fra Odder, da redaktionen mødte ham. Jonas mener, det er 
fordi han er en rigtig spejder, at han blev udvalgt til at tale med 
DRNyheder onsdag aften. 
It was a laid-back and friendly Jonas from Odder we met shortly 
after he was interviewed by the Danish National News Wednesday 
night. "I'm just a laid-back type of person," he said.

egnede til at blive interviewet.
 ”Jeg tror, det er noget med, 
han mener, jeg er en rigtig spej-
der,” siger Jonas og tilføjer: ”Og 
så er jeg rimeligt afslappet – 
omkring alting”.

Vennerne er ikke misundelige
Jonas' kammerater i klanen er 
ikke misundelige. ”Mange af 
dem var der jo selv, og de havde 
ikke lyst til at komme i tv”, si-
ger Jonas. Men han har fået 
mange sms'er hjemmefra. Både 
fra familie og fra venner, der sy-
nes han gjorde det godt på tv. 
 Til spørgsmålet om han tror, 

han kan score på denne pludse-
lige ”berømmelse” svarer han 
med et skævt smil, at han ikke 
har en kæreste, og at han de 
sidste dage har været meget 
genkendelig i orange arbejds-
tøj og hjelm med navn...

Tekst: LPL
Foto: MID

Tekst og fotot: MDA



USA og Saudi Arabien giver et diplomatisk håndtryk 
før forhandlingerne starter op
USA and Saudi Arabia shake hands before  
negotiations begin.
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Humleklanen fra Sakskøbing 
havde næppe slugt den energi-
venlige bagekartoffel, før det 
gik i spurtløb til Klimateltet. 
Her kunne de konstatere at en-
gagement bærer frugt. De nåe-
de nemlig frem som de første 
med fem miljøkrydser, og er 
dermed de stolte indehavere af 
verdens første klimamærke for 
spejdere. 
 Jens Peter, Morten, Ellen, 
Patrick, Louise og Daniel har 
løst opgaverne i fællesskab og 
havde allerede torsdag sat som 
mål at blive de første til at høste 
mærket. De kastede sig straks 
ud i tre klimaaktiviteter samme 

eftermiddag, hvor de lærte at 
opvarme vand på primitiv vis, 
lave vindenergi og opbygge et 
Sudan-komfur. Fredag stod den 
på viden om regnskovens hem-
meligheder og miljøvenligt 
kartoffelbageri.

Miljøbevidsthed skærpet
Humleklanen kommer fra en 
gruppe, hvor klima og energi 
allerede er på dagsordenen. ”Vi 
har da hevet stikket ud inden vi 
tog hjemmefra” fortæller Pa-
trick. Men klima-aktiviteterne 
har skærpet deres miljøbevidst-
hed yderligere, og Humlekla-
nen siger samstemmende: ”Vi 

skal genbruge naturens res-
sourcer i stedet for at bruge 
dem op”. 
 Gruppeleder Anette står ved 
deres side og ser rigtig glad ud: 
”Jeg er rigtig stolt som gruppe-
leder. Det giver de yngre spej-
dere noget at se op til”. 

Større attraktion end ventet
Klimateltet, som står bag udde-
ling af klimamærkerne, er over-
vældet af den store succes. Mær-
ket har tilsyneladende dannet 
trend, og det betyder at de 4.500 
mærker måske ikke er nok. 
 Klimateltets medarbejdere 
forsikrer, at de nok skal finde 

en løsning, så alle der indhenter 
fem kryds får et klimamærke.

Tekst: LPL   Foto: HW

Verdens første klimamærke er nu uddelt
First World Scout Environment Badge awarded
The Humle Clan of Sakskøbing were the first Scouts to obtain 
the World Scout Environment Badge. Friday morning they 
were the first group to arrive at the Climate Tent bringing five 
environmental check marks, proving that it pays to cooperate 
and make an effort. 
 Jens Peter, Morten, Ellen, Patrick, Louise and Daniel had 
already set their mind on achieving this shortly after their ar-
rival; Thursday they managed to complete three climate-related 
activities, including wind energy, building a stove and primitive 
water heating. 
 Friday they explored the rainforest and learned to bake pota-
toes with a low emission level. The group are already conscious 
of the environment, but these activities have increased their 
awareness of the scarcity of natural resources. The fact that 
they have obtained the Badge makes them great role models 
for younger Scouts, says leader Annette. 
 At the Climate Tent they are overwhelmed by the great hype 
about the Badge. They might run out of badges, but they guar-
antee that badges will be available to all those who collect five 
environmental check marks.

Klimamærket uddeles til seniorerne fra Humleklanen.
The World Scout Environmental Badge is awarded to the 
scouts  from the Humle Clan of Sakskøbing.

I løb sikrede Humleklanen sig at blive de første indehavere af klimamærket

Er det egentlig ikke  
noget fis, når vi herhjem
me går og bekymrer os 
om klimaændringerne?

Lidt global opvarmning er 
vel ikke så ringe endda? 
Vi slipper for at skovle sne 
om vinteren, men hvad gør 
det - vi tager jo alligevel til 
Norge og Østrig for at stå 
på ski. Og vi har da også ud-

sigt til lidt varmere somre 
med ordentlige bade-vand-
stemperaturer.
 Hvis du vil høre mere om 
klimaudfordringen og delta-
ge i en snak med lejrens 
”klima- og miljøminister” 
Jesper Nybo Andersen - så 
kom til reflektionsaften i  
Klimateltet ved Strøget. 
 Det starter kl. 20.00 og 
varer ca. 2 timer.

Er klimasnakken noget pjat?

Klimatopmøde på Strøget
Internationale klimafor
handlinger igangsat på  
sønderjysk bakketop

Oliesheiker, ministre, græsrød-
der og topdiplomater er valfar-
tet til Strøget. De er sat i stævne 
til  benhårde forhandlinger om 
tiltag, der kan rette op på ver-
dens klimatilstand. 
 Danmark er værtsland og 
håber på at få en traktat i land, 
men er det overhovedet  
muligt at nå til enighed? USA  
markerer sig under præsentati-

onsrunden med et ”Vi har jo 
altid meget at skulle have sagt” 
og sender et brysk blik ud i for-
samlingen.

Alliancer og interesse 
konflikter
Otte lande har sendt repræsen-
tanter og Greenpeace agerer  
på lobby-græsgangene. Alliancer 
spirer hurtigt frem. USA mødes 
med Saudi Arabien og Sverige 
med Danmark samt Green-
peace, men også interessekon-
flikter stikker hovedet frem.

 Som Indien udtrykker det: 
”Vi har ret til udvikling, så I må 
hjælpe med miljøbistand”. 

Når traktaten i hus?
Klimatopmødet er én af mange 
senioraktiviteter. Det er delta-
gerne selv, som skal styre sig 
igennem det farefulde diploma-
tiske farvand, hvor alle er tildelt 
roller, som de skal være tro 
over for. 
 Deltagerne har set frem til 
at blive udfordret i meningsud-
vekslinger om et komplekst 

emne, men som Sidsel udtryk-
ker det ”Jo tættere vi kommer 
på deadline, jo lettere bliver det 
nok at nå til enighed”. 
 Raftens redaktion håber  
der sker et positivt skred i de 
internationale forhandlinger, 
så traktaten falder på plads. 
 Går det helt i hårdknude er 
der heldigvis endnu en chance 
i dag, hvor en ny forhandlings-
runde finder sted.

Tekst: LPL 
Fotos: MID

World climate summit at 
Strøget
International negotiations 
launched in role-playing 
senior Scout activity: Scouts 
represent oil sheiks, top  
diplomats and ministers of 
eight different countries as 
well as international interest 
groups. Each participant is 
given a role to which he  
or she must adhere. All the 
participants have been look-
ing forward to the challenge 
of a complex debate, and 
they hope to be able to reach 
a common treaty. If they fail 
today, they will get another 
chance tomorrow.
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Emma og Karl er trætte 
og vil ikke lave bål, eller 
deltage i madlavningen. 
Lederen har travlt og 
snerrer ad dem. Kort efter 
råber enten Emma, Anna 
eller lederen. 

Raften har besøgt et af de kur-
ser der er for ledere. Kurset 
handler om konflikthåndte- 
ring og altså hvordan man kan 
styre konflikter, så de ikke  
ender i skænderi og uvenskab. 
Konflikterne kan være mellem 
to spejdere, mellem ledere  
eller mellem leder og spejdere, 
som i eksemplet ovenfor. 

Stor forventninger til kurset
Da Raften besøger kurset, er alle 
pladser optaget og der er store 
forventninger til kurset. ”Jeg  
håber på at få nogle værktøjer til 
at hjælpe børnene med at løse 
deres konflikter” siger “EB”, der 
er leder i Birkestoholm gruppe. 
”Jeg vil gerne kunne foregribe 
det, inden de kommer ud i kon-
flikter. Er det rigtig godt, det vi 
lærer her, kommer det til at gå 
videre til de andre i gruppen.”

 Også Charlotte fra Fortunen, 
synes at det vil være godt med 
kurset. 
”Vi meldte os, fordi vi synes, det 
lød interessant, og så kan vi  
bruge det både som spejder,  
privat og i arbejdslivet. Jeg håber 
især på at få nogle ideer til hvor-
dan man håndterer søskende-
problemer”, siger Charlotte, der 
er leder i Fortunen gruppe.
 Men det er ikke kun mellem 
søskende der kan opstå kon- 
flikter. Målet med kurset er  
da heller ikke helt at undgå  
konflikter, men håndtere dem. 
Kurset gør ikke at Emma eller  
Karl altid er glade spejdere, der 
tager deres del af opgaverne. 
Men det gør, at lederne bedre 
kan undgå de store konflikter.

Tekst: MET
Foto: MLV

As a part of the scout-leader 
education there was a class 
in conflict management. The 
leaders hoped to get ideas 
on how to solve problems 
between the scouts

Lederne var på kursus for at lære mere om at klare konflikter.
The leaders have taken a training course to learn to solve conflicts between scouts and guides as well as between leaders.

I Svinebadet ved Strøget 
valfarter folk fra nær og 
fjern for at få et varmt bad. 
Raften var i dag på plads for 
at få en snak med gæsterne 
om føddernes udvikling 
over Blå Sommer.

Nadia er en badeglad spejder 
fra 6.-7. Sundby. Efter nogen 
tænketid konkluderer hun, at 
sidst hun vaskede, tæer var 
tirsdag. Men fødderne har  
heller ikke lidt under andre 
skader og skavanker under Blå 
Sommer og på en skala fra et til 
fem, rangerer Nadia selv sine 
tæer til en treer. Alt i alt et par 
gennemsnitlige beskidte tæer, 
men langt fra dræberzonen. 
 Julie, Sascha og Karen fra 
Sjølund Gruppe vaskede alle 
fødder tirsdag/onsdag. Selv-
om fødderne ikke umiddelbart 

udstråler snavs, mener pigerne 
selv, at på en skala fra et til fem 
er det “alt for beskidte”. Raften 
konkluderer dog at disse tre 
sæt fødder langt fra repræsen-
terer toppen af styghed.

Eliteklassen af sure tæer
Raften møder Anders fra Kerte-
minde Gruppe. Han pakker  
ivrigt fødderne ud af vandre-
støvlerne og fortæller stolt at 
sidst han vaskede sine fødder 
var tirsdag middag – og det var 
med sæbe. På surhedsskalaen 
placerer Anders sine fødder til 
4,5. Raften kan bekræfte, at 
dette sæt fødder absolut ud-
mærker sig til eliteklassen af 
sure tæer. Anders anbefaler 
varmt gulvet i Svinebadet, som 
fungerer som en glimrende 
fodfil. 

Bedre fodklima
Ikke alle er lige glade for at vise 
ansigt med tæerne. En anonym 
gæst viser fødderne frem og 
fortæller, at sidst de så sæbe 
var onsdag morgen. På grund 
et par nyerhvervet sandaler 
med funktionen “lugtfri”, er de 
kun en middel treer. Raften me-
ner, at der her er brugt uetiske 
midler for at opnå bedre fodkli-
ma og kan derfor ikke ligestil-
les med de andre deltagere. 

 Raften kan ud fra dette  
konkludere, at der på Blå Som-
mer eksisterer en god mængde 
af snavsede og ildelugtende 
fødder, men at de fleste fra tid 
til anden prøver at komme  
problemet til livs.

Tekst: Thea
Foto: MID

Grisetæer ved Svinebadet

Konfliktløsning på skemaet for lederne

Et par avancerede og nymoderne sandaler fjerner lugt fra fødderne 
- men ikke snavs.
Advanced sandal technology may be able to remove foot odor, but 
not dirt.

Julie, Sascha og Karen synes selv deres fødder er for beskidte.  
Raften er uenig.
Julie, Sascha and Karen find their own feet too dirty. Raften  
disagrees.

The most wonderful things 
can happen after sunset 
when foreign Scouts are 
staying in your camp. 
Thursday evening in the 
wake of the opening cere-
mony, a group of Chinese 
Scouts living at Østbyen  
performed a Chinese dance 
to the great delight of the 
Scouts watching. The danc-
ers even managed to in-
clude a long sword in the 
dance, which caused even 
bigger applause.

Der blev danset kinesisk i Østbyen torsdag aften.

Der sker de forunderligste ting når solen går ned og man er vært 
for udenlandske spejdere.
 Torsdag aften efter åbningen fandt de kinesiske spejdere,  
der bor i Østbyen (hos Kgs. Lyngby) endnu et par spændende  
ting frem af de store kufferter: en lille bærbar pc til afspilning af 
kinesisk musik, dansetøj og udstyr.
 Og så blev der ellers danset kinesisk til stor begejstring for  
de tilstrømmende spejdere. Højdepunktet blev nået, da et langt 
sværd dukkede op af ingenting og blev inddraget i dansen på 
smukkeste vis.
 Efter dans og klap og begejstring, blev der byttet mærker  
og øvet “spejder”-engelsk.

Tekst: Malene Kgs. Lyngby
Foto: Kristoffer Kgs. Lyngby

Kinesisk dans i Østbyen

Modelfoto med Rikke og Alberte fra Baunehøj Gruppe.

Anders viser stolt sine fødder frem.
Anders  proudly presents his feet.
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Spejderne slynger sig i  
træernes toppe som aberne 
i lianer, samtidig er skoven 
fuld af hvin, skrig og skrål. 
Alt dette sker ved Danmarks 
største træklatringsaktivitet 
nogensinde.

I løbet af to dage kommer 1.000 
spejdere op i træerne omkring 
Holmgård. For at det kan lade 
sig gøre, skal der være op til 45 
spejdere oppe i træerne på 
samme tid. Det er helt fanta-
stisk at stå i skoven og se op på 
alle spejderne oppe i træerne. 
Saifu på 9 år står og ser op på det 
træ, hun lige er kommet ned.

”Det er mærkeligt at se op 
og tænke på, at man har 
været helt der oppe,” 
– siger Saifu.

Saifu ville dog godt have være 
endnu højere oppe. På måde 
kunne hun se længere ud, hvil-
ket hun synes, er det sjoveste 
ved at klatre op i træerne. Det 
er dog også rigtig sjovt at sidde 
oppe i træet og vinke til sine le-
dere, som sidder i et andet træ. 
Bungar på 10 år synes ligesom 
Saifu, at det er sjovt at sidde i træ-
et og kigge på lejren fra oven. 

” Jeg sad længe og kiggede 
og så susede jeg ned, det 
var sjovt”

– fortæller Bungar ivrigt

Det sjoveste ved træklatring er, 
at man kan hive i en knude på 
snoren og så rutsjer man ned. 
Ni årige Pica er ikke helt enig. 
For hende er det sjoveste at 
klatre op. Og det gælder bare 

om at klatre op og komme hur-
tigt ned, så man kan prøve at 
klatre op igen. Der er ikke helt 
enighed om, hvad der er det 
bedste ved træklatring, men 
der er i hvert fald enighed om 
at det er rigtig sjovt.

Tekst: MHN
Foto: MLV

Hvis man går forbi pladsen 
mellem Strøget og Storby
ens centrum, risikerer man 
at støde ind i en flok spej
dere klædt i sorte sække, 
anført af en mand i grønt 
camouflagetøj. 

De er en del af det store rolle-
spil Ungdommens Røde Kors 
har arrangeret. På et par timer 
bliver man ledt igennem en 
række forskelligartede cases, 
der alle omhandler børns ret-
tigheder, og hvordan disse om-
gås forskellige steder.

Skilsmisse og børnesoldater
En flok spejdere er i fuld gang 
med at diskutere hvordan de 
skal forholde sig til et opstillet 
scenarie, hvor en far efter lang 
tids fravær, nu vil se børnene 
igen mod moderens vilje. Bøl-
gerne går højt, og alle er ikke 

Er du blevet mishandlet i dag?
Børns rettigheder i fokus på Blå Sommer

You can meet the Danish Red Cross between the square and the center of     Storbyen. Here 
you can experience small cases which deals with child abuse, divorce, child soldiers and chil-
dren rights. After seeing 7 cases the scouts and guides will disguss them and talk about feel-
ings, thoughts and experiences they have had from these plays.

Aberne er løs  
i skoven

Saifu på ni år fra Jyllinge gruppe er klatret helt op i 

træet, men ville gerne kunne klatre endnu længere 

op så hun kan få en bedre udsigt over lejren.

Saifu, aged nine, likes climbing trees. She would 

have liked to get up even higher to see the whole 

camp. 

Bungar på 10 år fra Jyllinge grup-

pe er lige komme susende ned 

fra træet, hvilket han synes er det 

allerbedste ved at klatre i træer.

Bungar has just come down from 

a tree; he prefers the descent.

Pica på 9 år fra Jyllinge gruppe fortæller at det allersjoveste ved træklatring er at klatre op.Pica prefers the ascent when climbing trees.

PLandagen fredag gik des
værre ikke helt som forven
tet. Der var store problemer, 
og lejrcheferne beklager 
meget.
Pladsen ved Søgård summer 
af aktivitet. De 3000 junior-
spejdere kom i år formiddags. 
Men flere ting gik galt allerede 
i starten. Der var store proble-
mer med logistikken.
 ”Det er vi meget kede af og 
beklager over for alle juniorer  
og deres ledere” skriver lejr-
cheferne i et brev til junior- og 
tropdsledere.
 De understreger, at alle re-
ssourcer bliver sat ind på at  
få dagens PLandøgn til at fun-
gere.

 Efter en del venten om  
formiddagen, kom der over 
middag gang i aktiviteterne. 
Spejderne kunne vælge mel-
lem 17 aktiviteter, lige fra  
tæveøvelse og western over 
spejderfærdigheder til vejr & 
vind og alternative spil. 
 Hele ideen med PLan- 
dagen var at begejstre til træ-
ning i korpset og til at tage på 
PLan. Det sociale er også et 
aspekt i PLan-kurset. At lære 
folk at kende og hygge sig med 
nogle andre end dem, man ple-
jer, fortæller Martin Hjelm fra 
PLan Dag-teamet.
 Der var lagt op til, at bør-
nene skulle have været inddelt 
i patruljer på tværs af deres 

grupper, og at de skulle have 
lært noget om planlægning om 
formiddagen.
 Trods problemerne synes 
mange af juniorerne, at de fik 
lært andre at kende.
 ”Det er sjovt at møde de an-
dre på aktiviteterne. Det er 
utrolig stort.”, siger Rune  
Albrechtsen fra Sønderhald 
(Randers), Midtbyen, der  
netop har løbet båre-ræs  
med sin patrulje og en patrulje 
fra Risskov ved Århus. 

  Tekst: Lykke
Foto: SF

Brikker i et spil...
De mange aktiviteter på PLan-
dagen for juniorerne rystede 
børnene sammen på tværs af 
grupperne. Her spiller børn fra 
1. Skanderborg Gruppe spiller 
alternativt ludo. 
Kids from 1st Skanderborg 
Gruppe are busy playing a  
variety of the game Ludo.
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helt enige om hvordan situa-
tionen skal takles. Et andet sted 
render de førnævnte pose-
klædte spejdere rundt, dikteret 
af soldaten. Hvis de ikke gør  
præcis som han befaler, tvinges 
de til at kravle på hænder og 
fødder hen over græsset, lave 

armbøjninger og lignende.

Det skal føles på egen krop
Der er i alt syv forskellige  
cases, som spejderne guides 
rundt til i løbet af aktiviteten. 
På den måde får de oplevet de 
forskelligartede situationer på 

egen krop, i stedet for bare at 
høre om dem. Til slut laves der 
en fælles opsamling hvor bør-
nerettighederne forklares og 
hvor spejderne selv kan få lov til 
at sætte ord på de oplevelser, føl-
elser og tanker de har gjort sig.

Tekst: Maria Foto: SF

Det er ikke alle børn der har det lige så godt som de 
danske. Det får spejderne at mærke på egen krop.

Not all children has a good life. The scouts and gui
des can feel it on their own body.

Er du blevet mishandlet i dag?
Børns rettigheder i fokus på Blå Sommer

En intens kamp udspilles på 
marken bag raftepladsen i 
Østbyen. Her kæmper spej
dere patrulje mod patrulje, 
og det går ikke stille for sig.

Spejderbyggerier behøver ikke 
nødvendigvis at indeholde raf-
ter og sisal. Hos Danfoss Uni-
verse får man nemlig lov til at 
prøve at bygge sin egen vand-
drevne raket. Området foran 
det store hvide telt myldrer 
med spejdere, der alle er i fuld 

gang med konstruktionerne. 
Lidt længere væk er der stillet 
op til affyring, og et langt måle-
bånd markerer hvor langt de 
forskellige raketter når.

Håber på en førsteplads
Ved affyringslinjen står en 
gruppe drenge og slår sten, 
saks, papir om hvem der får lov 
til at trække i den snor, der sen-
der raketten afsted. Oliver, Ma-
rius, Elias og Philip fra Skipper 
Clement i Ålborg håber alle på 

at de kan komme i nærheden af 
en førsteplads. Nogle af dren-
gene har endda erfaring der-
hjemmefra, hvor de tidligere 
har prøvet at bygge vandraket-
ter. Til spørgsmålet om hvor 
stor en chance de tror de har, 
kigger de overlegent hen på en 
gruppe piger i nærheden, og 
siger med stor selvsikkerhed: 
”Vi er i hvert fald bedre end 
dem derovre!”

Tekst: Maria Foto: BSP og FS

At the Østbyen is a big battle going on between different patrols. They built water-powerd rockets 
which will fly as far as possible. It is the danish learning park Danfoss Universe who stands for the 
activity.

Før raketskydningskonkurrencen er der en 
halv times fysikshow, hvor man blive intro-
duceret til naturvidenskabens lidt mere  
gakkede sider.
Prior to the rocket contest, a physics show  
introduces the geeky aspects of natural 
science.

De vanddrevne raketter skydes afsted med stor kraft, og man skal være forsigtig når man håndterer dem.
The water-powered rockets are launched with great force, and one must be careful when handling them.

Medhjælperne på området holder styr på 
de mange affyringer, og sørger for at  

skrive op, hvor langt raketten når, så man 
kan holde styr på hvor vidt ens egen  

raket er den bedste.
The assistants in the area keep track of 
the great number of launches, making 

sure to note the reach of each rocket for 
the contest.

Vanddrevne raketter 
skyder mod himlen

Instruktøren fra Ungdommens Røde Kors sørger 
for at holde samtalen igang, ved hele tiden at 
komme med nye vinkler på problemstillingen.

The Instructor from Youth Red Cross keeps the 
conversation going and adds new  

angles on the issues. 

Spejdere til undsætning!
PLandag stod for mange i 
førstehjælpens tegn. 

En af de aktiviteter, som  
vækker meget opsigt blandt 
spejderne, er teltene, hvor der 
skal udøves førstehjælp. Her 
ligger der ”sårede” folk med 
blodige sår og rifter i græsset, 
og venter på hjælpen fra de 
spændte og lidt skræmte  
spejdere. Børnene bliver sat i 
situationer, hvor hjælpen er 

nødvendig hurtigt, og det er i 
alt fra ulykker på cykel til  
forbrændinger og brækkede 
lemmer. 
 - Uhh, nåå, har du slået dig, 
lyder det fra en pige, da hun 
som den første kommer til et 
sted med en bil, der skal se ud 
som om, chaufføren har kørt 
en pige ned.
 Minierne og juniorerne er 
delt op i blandede grupper på 
tværs af byer og teltlejre, men 

det er heller ikke så værst  
endda, synes de – tværtimod. 

” Det er rigtig godt, at vi er 
blandede, for så kan man 
møde nye mennesker  det 
er helt klart det bedste”

- mener Signe Borby fra Polarstjernen

 Også Morten Falk fra 3. Kol-
ding er enig: ”Det er jo altid 
sjovt at møde nye mennesker”. 
Tekst: CAT

Det var et skræmmende syn, der mødte spejderne fra Ulkebøl 
Gruppe, som bor i Sydbyen, på PLAn-dagen. 
A scary sight for the Scouts of Ulkebøl Group during PLan-dagen.

Scouts to the rescue!
A much talked-about activity  
at PLan-dagen is the first aid 
training area. “Wounded” actors 
are waiting for help from the  
excited yet timid Scouts. The 
children are put in different 
types of emergencies where  
urgent help is needed. During 
the day the Scouts are mixed 
across groups, camps and  
clusters, and they are generally 
glad to meet new people.
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Spejderhjælpen er også 
med på Blå Sommer!

Spejderhjælpen fylder 50 år i år 
– og det fejrer vi her på Blå 
Sommer med en ekstraordinær 
indsats for at skaffe penge til de 
unge flygtninge, som vi igen-
nem tre år har støttet i Sydsu-
dan. Du har nok set dvd’erne 
fra de seneste års Spejder-
hjælpsuger  – og kender til hi-
storien om, hvordan de unge 
vender hjem efter at have levet 
i en flygtningelejr i Kenya.
 Og hvordan støtter vi så her 
på Blå Sommer? Du kan nemt 
donore din flaskepant til Spej-
derhjælpen. Der vil være opstil-

let containere flere steder i lej-
ren – og smider du din flaske 
heri, så er du og Spejderhjæl-
pen sammen om at hjælpe børn 
andre steder i verden. Det er 
derfor man ikke kan få udbetalt 
pant nogen steder på lejren. 
Desuden kan du støtte med det 
beløb, som du betaler, når du 
oplader din mobiltelefon i un-
derlejrene – du bestemmer selv 
hvor meget, du smider i mælke-
jungen, men vi foreslår 5,00 kr.

Hvad kan vi få for pengene?
For 10 flasker kan man få en 

fodbold – og for 1000 flasker 
kan man gennemføre et kur-
sus, der handler om opstart af 
spejderarbejde. Vi vil løbende 
holde jer underrettet om, hvor-
dan det går med indsamlingen 
– og efter lejren kan du finde 
det samlede resultat på vores 
hjemmeside www.spejderhjael-
pen.dk.
 Tak for dine bidrag – de gør 
en forskel!

Tekst: Berit
Foto: JT

Du finder os mange steder – blandt andet i ”Spejdere Hjælper 
Andre”teltet på Strøget, her kan du se og høre om spejdere, 
der hjælper andre – og om Spejderhjælpens arbejde

Hvordan er stemningen i lejren? 

Bonusinfo
• Rejsen herned har heldigvis været hyggelig.
• I Nordbyen synes 92% at rejsen havde været god.
• Det har været småt med isspiseriet.
• I Østbyen har kun 28% været nede og få den første is  
 på Blå Sommer.
• Midtbyen er underlejren med flest orange patruljetelte.
• 66 procent har slået et Kitkat-telt op i Midtbyen.
• I Sydbyen har kun 12,5% slået Kitkat-telte op.
• I Sydbyen er lederne aktive
• 69% af seniorer og ledere i Sydbyen har snuset 
 rundt i ledermanualen.
• I storbyen har de mange nye spejdere. 
• 33 procent har aldrig været på blå sommer før.

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

Tekst: RRVP

Humørbarometer

90%

Alle Midtby Landsby Sydby Storby Østby Nordby

100%

98%

100% 100%

92%

96%

97%

100%

95%

Scout and Guide Aid at 
Blå Sommer
You will find the Scout and 
Guide Aid in many places, 
among these the “Spejdere 
Hjælper Andre” Tent at 
Strøget; here you will find 
information about the or-
ganization and its work. The 
Scout and Guide Aid cele-
brates its 50th anniversary 
this year, and we have some 
extra fundraising programs 
to help refugees of Southern 
Sudan, whom we have been 
supporting for the last three 
years.
 There are two ways of 
helping us: donate your bot-
tle deposit to the Scout and 
Guide Aid via the containers 
provided in the camp, or pay 
a small fee for charging your 
mobile phone.
 Thank you for your con-
tribution.

Skrald Ja tak Nej tak Hvor

Plastik flasker Vandflasker af plastik
Sodavandsflasker af plastik

Alt andet Spejderhjælpens 
indsamling

Papir Avispapir
Papir

Pap
Karton

Affaldsstativ på 
lejrpladsen

Pap og karton

Papkasser
Morgenmadskasser uden plastposer
Karton
Æggebakker

Avispapir
Papir
Kartoner til drikkevarer
Plastbelagt pap og karton

Affaldsplads på 
underlejrtorv

Metalaffald Alt øvrigt metalaffald (se nedenfor)

Batterier
Spraydåser
Læskedrikdåser
Trykflasker / gasflasker
Farligt affald

Affaldsplads på 
underlejrtorv

Madaffald Madaffald

Papir og pap
Glas
Dåser
Klar plast
Kulørt plast
Metal

Det er kun kantinerne 
der sortere madaffald

Læskedriksdåser Læskedriksdåser Øvrigt metalaffald Affaldsstativ på 
lejrpladsen

Klar plast Tørt plast uden farve
Plast fra mad Kulørt og farvet plast Affaldsstativ på 

lejrpladsen

Glas Rengjort glas uden metallåg Metal Glascontainer på 
underlejrtorv

Farvet plast Tørt plast med farve Tørt klart plast 
Vådt plast (bl.a. engangskrus)

Affaldsstativ på 
lejrpladsen

Restaffald Alt andet der ikke kan sorteres  
ud i andre fraktioner

Papir og pap
Glas
Dåser
Klar plast
Kulørt plast
Metal

Affaldsstativ på 
lejrpladsen

Farligt affald
Batterier
Maling
Rengøringsmiddel
Elpærer

Andre typer af affald
Et sted på 
underlejrtorvet  
eller Holmgård

På hele lejren er der sat stativer 
op til affaldssortering. Der er 
mange gode grunde til at sor-
tere affaldet. Naturen bliver 
skånet og meget af affaldet kan 
genanvendes.
 Når I sorterer affaldet, skal I 
være opmærksomme på, at der 
er forskel på affald. Kom affal-
det i den rigtige pose eller 
spand.

Forskellen på affald
Forskellen på raviolidåser og

 

coladåser er, at tomme cola-
dåser skal i posen med læske-
driksdåser, og brugte ravi-
olidåser skal i posen med 
restaffald.
 Forskellen på Raften fra i 
går og madpapir med lever-
postej på er, at Raften skal i  
papiraffald, og madpapir med 
leverpostej på skal i restaffald.
 Ligheden mellem plastic-
posen til klar plast 
og den brugte, 

men rene plasticpose er, at de 
er RENE. Beskidt, våd snasket, 
leverpostejsindsmurt eller bare 
lidt nusset plastic skal i restaf-
fald. Forskellen på sorteret af-
fald og restaffald er tæt på en 
halv million kroner! Restaffald 
koster nemlig mange penge at 
komme af med, mens det me-
ste af det sorterede affald afle-
veres gratis eller sælges til gen-
brug.

Om raviolidåser og andet lækkert skrald

Forskellen på Marie  
og Robert
Forskellen på Marie, der sorte-
rer sit affald og Robert, der 
bare kaster sit affald i den før-
ste pose han ser, er at Robert 
ødelægger det for alle os andre 
– og det kan han ikke være be-
kendt.
 Når Marie og 100 andre 

spejdere har sorteret en hel 
pose med coladåser, ødelægger 
Robert den og gør den til rest-
affald med sit ispapir, og så skal 
vi også betale for at komme af 
med det.
 Marie siger, at det kan  
Robert ikke være bekendt. Ro-
bert siger at det alligevel bliver 
kørt det samme sted hen og så 

kan det være lige meget. Men 
det passer ikke, for selvom po-
serne med pap og poserne med 
plastic bliver kørt væk af sam-
me skraldevogn, bliver de delt 
igen når de kommer ud til gen-
brugsstationen.

Tekst: Berit
Foto: ADT

Spejd er sejt, især når vi sorterer vores affald
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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.

Lørdagsbattle!
Den bedste spejderoplevelse

Vis os hvad du oplever.

Vinder af torsdagsbattle blev:
 NIELS fra De Grønne 
Pigespejdere med 
“Øko spisebord”

  Sydbyen: 
Varme over hele linien
Kiosken: Rodet, men med et 
strejf af hjemlig hygge.
Betjeningen: God service, ef-
fektiv og hjertelig stemning
Placeringen: Lidt mærkelig i 
kanten af bytorvet.
Tendens til kødannelse: Ja, de 
spiser generelt flere is i syden
Omgivelserne: For få skralde-
spande i gå-afstand fra kiosken og 
kun én hængekøje i nærheden.

Is til alle!

Hvor mange is har du købt på Blå Sommer? Raften har sat 
sig for at finde ud af, om kioskerne lever op til standarden 
for god kioskførelse og har besøgt tre udvalgte kiosker i 
forskellige underlejre, og bedømt dem ud fra bestemte kri
terier. VI har spurgt forskellige spejdere, hvad de synes om 
deres kiosk.

Spejdernes bemærkninger: 
Sodavandene er varme. Vi vil 
have dem kolde.
 Raftens dom: Her kommer 
vi gerne igen...

  Midtbyen: 
En sand oase
Kiosken: Super strømlinet, her 
er der tjek på sagerne!
Betjeningen: Glad og kan pri-
serne i hovedet.
Placering: Centralt på bytor-

vet lige ved vartegnet – optimal 
placering.
Tendens til kødannelse: Nej. 
Man skulle næsten tro, at de 
ikke kan lide is i Midtbyen...
Omgivelserne: En sand oase, 
men meget små og fyldte skral-
despande.
Spejdernes bemærkninger: 
Veltempererede sommeris, 
perfekt sted for et pitstop.
 Raftens dom: Her kommer 
vi aldrig fra...

  Storbyens: 
Ingen grund til panik
Kiosken: Redaktionen giver 
point for at have fundet på at 
holde klaptaget oppe med en 
kost – kreativt!
Betjeningen: Søde og virkelig 
afslappede. 
Placeringen: Ikke dårlig - der 
skal da være en kiosk på Øster-
port!
Tendens til kødannelse: Ja
Omgivelserne: Gode, gedigne 
skraldespande til masser af af-
fald og man kan da sagtens 
nyde sin is, samtidig med at 
man slås om en bænk...
Spejdernes bemærkninger: 
ingen grund til panik – sorti-
mentet er i orden!
 Raftens dom: Her er stor-
bystemning!

Tekst: MBL
Foto: HJC

Julie fra Solskinstroppen, Skæl-
skør, synes ikke at det er slemt 
at stå i kø. Det er jo godt vejr, 
som siger...

Ude foran Mormors Lounge 
ved Paradiset står en masse 
spejdere. Det er tydeligt at se, 
at de kender hinanden godt. 
Snakken går om den sidste 
handicaplejr. Nogle står og ud-
veksler tegnsprog for sjov.
 Handicaplejren, I-lejr, er en 
lejr for spejdere med handicap, 
hvor de får mulighed for at prø-
ve kræfter med spejderlivet. I-

lejr er et landsdækkende arran-
gement, som afholdes hvert år 
i efterårsferien. I-lejr står for in-
tegrationslejr. Midt i vrimlen 
finder jeg 17-årige Nicolaj. Han 
sidder i en cross’er og smiler 
bredt. Han har været med på i-
lejr i 8 år. ”Det er fedt at være af 
sted”, siger han.
Nicolaj er spastiker og grunden 
til at han tog af sted første gang 

var, at han håbede på at finde 
andre med samme handicap. 
Det fandt han ikke, til gengæld 
fandt han et sammenhold og et 
venskab, som gjorde at han 
blev ved med at komme tilbage. 
Ofte er der spejdere med, som 
ikke har mødt spejdere med 
handicap før, og han forklarer, 
at han kan mærke det på dem. 
 De nye spejdere er ofte me-

get generte og tør ikke at snak-
ke med mig, men jeg siger bare 
at de skal spørge om alt muligt, 
sidst på ugen er de slet ikke ge-
nerte og vi sidder og joker sam-
men, fortæller han. 
Han synes selv at han er blevet 
meget mere åben, og er ikke 
bange for at gøre grin med sig 
selv.

Grænser flyttes
En masse grænser flyttes og 
fordomme nedbrydes. Det kan 
25-årige Hanne Nysom Ander-
sen, leder i Skovgruppen, til-
slutte sig. Hun har været med 
siden 1998 og de sidste år har 
hun været med som leder. 
 Man får rykket nogle per-
sonlige grænser, og det er fedt 
at se at ungerne også udvikler 

sig, Jeg kan også godt lide den 
store venskabsånd og toleran-
ce, der kendetegner en I-lejr, 
slutter hun.
Det er tid til at reklamere for I-
lejren og Hanne og Nicolaj for-
lader lejren sammen med 30 
andre fra lejren.

Tekst: SMP
Foto: BSP

Handicap og spejderliv

The Icamp reunion
Outside Mormors Lounge 
at Paradiset a group of 
Scouts are gathered. It is 
clear that they know each 
other well. They are partici-
pants in the I-camp, or Inte-
gration Camp, which is a 
nationwide event for disa-
bled scouts and guides; the 
I-camp provides them with a 
chance to meet peers, form 
friendships and challenge 
their own boundaries as well 
as the boundaries of the 
non-handicapped. The I-
camp is characterized by a 
spirit of friendship and toler-
ance, says Hanne Nysom 
Andersen, leader of Skov-
gruppen.

Nicolaj på 17 år sidder og hygger med en af vennerne fra I-lejr. 

Nicolaj hanging out with one of his friends from the I-camp.

Deltagere fra I-lejr går samlet ud på Blå Sommer og deler reklame ud om lejren.Members from the handicap camp distribute flyers about the camp.

Fredag var der gensynsdag for Ilejr folk 
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Vi løfter i flok!
Together we can make it happen!

Udvidet åbning med fransk 
accent

De franske spejdere på Blå 
Sommer bærer røde uniformer, 
og efter den officielle åbning på 
den store scene samledes et 
væld af røde uniformer sig 
pludseligt. 
 En uventet aktivitet af vel-
komst og gensynsglæde spred-
te sig. Blå og Grønne, Danske 
og skotske spejdere blev gre-
bet af suset. De mange mange 
spejdere organiserede ordløst 
en kæmpe crowd surfing bane, 
hvor et uendeligt antal af store 

This is what 
it’s all about!

Minutes after the grand 
opening of Blå Sommer, The 
French Scouts made a  
Giant Cowd surf. Both Dan-
ish and Scottish scouts 
joined the fun, surfing on 
the giant wave. The activity 
was so spontaneous, but the 
smiles, the rush, the spirit of 
it all, was enough to call out 
the feeling. This is, what it is 
all about. Welcome to Blå 
Sommer, I am so happy, to 
see you! 

og små blev båret mange meter 
på de mange hænder, fra den 
ene ende af den hujende mæng-
de til den anden. 
 Vi forsøgte at finde ud af 
hvad der foregik. Det var ikke 
helt let, men i den hektiske 
stemning fik at vide, at alle var 
velkommen,  for det her var 
hverken forberedt eller arran-
geret. Det var bare pludselig 
rigtig fedt! 

 Hos de franske spejdere bli-
ver crowd surfing normalt 
brugt som en form for opryk-
ningsceremoni til næste etape i 
spejderlivet. 
 Som journalist, spejder og 
pige overvældes man af følel-
sen af at det her, det er det , det 
hele handler om!

Tekst: VIV
Foto: MID

Vi går i en slange. Vi er som 
én. Blå uniformer alle steder. 

Dér kommer en spiril. Med fem 
meter lang gul hale efter sig, 
som fem spejdere holder. Der 
er almindelig pludren. Vi run-
der Østbyen og møder et par 
spejdere vi kender, med rødter-
nede tørklæder. Vi giver High 

Five. Ved Erik Ejegod må vi stå 
i kø igen. 
 Nogle begynder at synge 
”Råb hurra, hvis du er i godt 
humør” og man kan ikke lade 
være at synge med. Der gås 
langsomt frem. Og ventes. 
 Så er vi endelig ved åbnin-
gen. Der tales og klappes, og 
pludselig sidder alle og synger 

med på ”Blå Sommersangen”. 
 Jeg har lært at acceptere an-
dre fra hele verden, får vi at 
vide af korpslejrchef, Inger 
Christensen. Og så en opfor-
dring: ”Nyd hinanden. Udfor-
dringen. Drøm og sæt mål, 
men husk: Vi kan hvad vi vil.”
 Alt går pludselig lynhurtigt. 
Der spilles eventyr. Helten går 

så grueligt meget igennem, 
men finder prinsessen og får 
hende til sidst. Og så er alle tør-
klæder i vejret og vi synger 
igen med på ”Blå Sommer-
sangen”. 
 Det er fedt at være blå!

Tekst: Lykke 
Foto: HBJ

Det er fedt at være blå
Underlejrene i bevægelse mod åbningsshowet.
Subcamp inhabitants migrating toward the opening ceremony.

Karen Christensen, junior, 
Hjalte Gruppe, Storbyen
Det var en meget sjov åbning. Det er fedt, der er 
så mange spejdere. Men man kunne ikke så godt 
se noget deroppe, hvor vi sad (på grund af terræ-
net, red).

Hvad synes du 
om åbningen?

Jon Bille, tropsspejder 
Hjalte Gruppe, Storbyen
Det var nogle gode dansere. De har gjort meget 
ud af kostumerne og effekterne var gode med  
mariehønen, som fik prikker på til sidst. Det var 
også klart positivt at de spillede Metallica.
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Jeg er spejder  
 så jeg kan binde dig.
 Nikoline

Du må have vildt 

mange vabler, for du 

har gået rundt i mine 

tanker hele dagen.

 Valdemar

Spejdere Stjæler jo ikke, Så der er nok 

nogen der har “lånt” julianS lilla 

herrecykel. returner den gerne til 

“Spejdere hjælper  

andre” teltet på  

Strøget

lederdebat hver aften kl 20.30 i 

“Spejdere hjælpe andre” teltet på 

Strøget. i aften er emnet, hvorfor er 

det fortSat vigtigt i moderne Spejde-

rabejde at Spejdere hjælper andre?

kom i karrierebaren i paradiSet i aften 

til karriererådgivning og inSpiration.

• 19.30  mød luna og anne, der har 

været anSat på korpSkonto-

ret Som giv-et-år-Spejdere.

• 20.30 hør om centerSpejderarbejdet

• 21.00  vær med til at Starte Spej-

derarbejde i kenya, kenya 

netværket

• 22.30  ddS klima, måSke du vil give 

en hånd med til klimatopmø-

det i december?

(ingen engelSk overSættelSe, ikke re-

levant)

virtueltSpejd, kom og vær 
med, vi har 48 mobiler 
med gpS klar til virtuelle 
Spejderløb

virtual Scout - join uS! We 

have 48 gpS mobile phoneS 

ready for the virtual 

Scout race

Opslagstavlen
Noticeboard

skriv til: spinfo@blaasommer.dk

Navn: Rikke
Gruppe: Thorolf Gruppe
Alder: 27 år gammel, 10 af dem som Spejder
Spejderbeskæftigelse: S.M.U.K
Civil beskæftigelse: Jurist
Bedste spejderoplevelse: Blå Sommer 
2004, fik en rigtig dejlig lejrkæreste.
Drømmespejderfyren: Han skal være sød 
og pæn. God til at hugge brænde og så skal 
han være rigtig stærk. Lyst hår eller mørks 
hår, det er lige meget.
Hvad er en god spejderdate: Det er noget 
med en tur gennem lejren, måske ind mellem 
nogle træer, så man har lidt privatliv. Ellers 
kan man sidde lidt i udkanten af bålpladsen.

Hvis du vil på en date med Rikke kan du 
møde hende om aftenen  
i mormors lounge eller skrive til 
hende på rle82@live.com

Enten eller...
Tændstikker eller lighter

Kitkattelt eller iglotelt

Jeans eller zipoff bukser

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 lørdag 12-14 Samt fredag 12-14 og 19-21

ScoutS don’t Steal, So Someone pro-bably borroWed julian’S purple  men’S bicycle. pleaSe return it to  the “Spejdere hjælper andre” tent  
at Strøget

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 Saturday 12 to 14 (noon to 

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

er du over 18 år? Så kig forbi bloddo-

norerne i paradiSet, der Søger friSke 

raSke Spejdere til bloddonorkorpSet. 

der foretageS ikke tapning på lejren.

are you older t
han 18? then viSit the 

blood donorS at paradiSet; We are 

looking for healthy ScoutS to 
join the 

donor group. no blood collect
ion Will 

be conducted at camp.

Scout leaderS debate SeSSionS daily at 8.30 p.m. at the “Spejdere hjælper an-dre” tent at Strøget. tonight ‘S the-me: Why iS it Still important for ScoutS to help otherS in today’S Scouting ac-tivity?

har du været i forStaden? 

ellerS Så kig ud forbi,  

der vrimler med Sjove  

aktiviteter

ever been to forStaden? viSit a place full of fun activitieS!

Hvis hun siger nej, kan man finde mig i baren
Rune red gennem Blå Sommer på den skimlede hest Cheval. Uden 
for det internationale telt stod en intetanende Lotte. De to fik øje på 
hinanden, Rune havde med lidt list sørget for at hans udkårne ville 
befinde sig netop dér, netop på det tidspunkt. Han stod af hesten, 
og landede elegant foran Lotte. Smil og forventning blandede sig, 
da Rune trak en kæde med to skinnende ringe op af lommen, han 
faldt på knæ og mange omkringstående spejdere klappede og jub-
lede da man tydeligt kunne se Lottes hoved nikke, og de to om-
favnede hinanden. Tillykke Rune og Lotte!

”Eventyr, Vi skal ud på eventyr...”
”Jeg havde måske en mistanke om noget” siger Lotte , stadig stor-
smilende. Men at hun skulle ride gennem blå sommer med en ring 
på sin finger og roser i favnen havde hun bestemt ikke gættet.
 Rune havde efter 5 års kæresteforhold næsten turdet satse på at 
Lotte ville svare ja, og han havde arrangeret en dejlig aften for de 
to i Sønderborg. De to hopper af hesten netop som de første regn-
dråber rammer Kliplev. Perfekt timing! Sådan skal det gøres, og 
endnu engang Hjertelig Tillykke! 

Tekst: Viv
Foto: HJC og MDA

Rune Birkebæk Ørnfeldt Andersen og Lotte 
Fregil. Forlovet på Strøget mellem Spejder 

Sport og det Internationale telt.
He got down on his Knees, holding a Ring.

She Said Yes.

Det var vel ikke sådan, at du kunne kysse mig engang ved lejlighed, jeg har nemlig altid så tørre læber!
 Maria

Det er bedst 
hvis man er to!

Single 
spejderpigen, 
Rikke

Hvis du var en 

rafte, ville jeg gerne 

bindes fast til dig.

 Mette 

Tekst: Stærk
Foto: JM



Find 5 fejl

Løven | 22.722.8 Vandmanden | 20.118.2 

Jomfruen | 23.822.9 Fisken | 19.219.3

Vægten | 23.922.10 Vædderen | 20.319.4 

Skorpionen | 23.1021.11 Tyren | 20.419.5 

Skytten | 22.1120.12 Tvillingen | 20.520.6 

Krebsen | 21.621.7 Stenbukken | 21.1219.1 
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Rafterøg
Find 5 fejl Foto: JT

Kan du finde Holger? Løragens Holger er den 
nydelige mand med den smarte hat vvpå 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 præmi-
en overrakt med det samme. Vi uddeler højst 6 
is, og Holger må ikke være fra din egen spejder-
gruppe. Er du for sent ude, vil Holger have et 
”fundet-tegn” om halsen.

Find Holger
– og vind is

Fredagens Holger
Holger of friday

Foto: MID

Det Blå horoskop Løsninger fra Rafterøg onsdag

Undgå kontakt med røg, farven orange og folk 
der går med tørklæde det næste stykke tid. 
Disse ting er dårlige for din karma, og det kan 
måske gå galt hvis du ikke efterlever det.

Det er vigtigt at du lærer sang nr. 135 i sang-
bogen udenad!

Hvis du ikke kan forstå at der ligger en frem-
med i dit telt, er det fordi at du er gået forkert, 
og så skal du give den stakkels spejder sin  
sovepose tilbage med det samme. Bandit.

Hvis du har mødt en sød pige eller dreng, er det 
vigtigt at du husker at børste tænder. Hvis du 
ikke har mødt en sød pige eller dreng, er det 
også vigtigt at du husker at børste tænder.

Hvis du hedder Lasse, er det vigtigt at du kun 
drikker mælk de næste 24 timer! Ellers kan det 
måske gå helt galt. Måske.

Hvis du kan lide fisk, så er det vigtigt at du spi-
ser sådan en i dag! Ellers er det okay bare at 
tage et æble.

Stjernerne er lidt forvirrede i dag. De har ikke 
rigtig noget at fortælle dig. Gør derfor som du 
har lyst til.

Husk at smile til din leder i dag. Det kan betale 
sig!

Egis ta tgitgiv tegon rah ud sivh, edneretirri el-
ums ne eræv nak etted. Gad i regis ud davh åts-
rof ta dev trævs evah liv klof.

Det blev vist sent i går hva?!

Hvis du har mødt en sød pige eller dreng, er det 
vigtigt at du husker at børste tænder. Hvis du 
ikke har mødt en sød pige eller dreng, er det 
også vigtigt at du husker at børste tænder.

I dag vil du opleve en smule modstand, hvis du 
forsøger at starte et projekt alle andre ikke kan 
lide. Lad derfor være med det.
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Tekst: Viv Foto: HJC

Spørgebjørnet

Raften giver dig mulighed for at dele dine oplevelser med 
alle andre på lejren.

Har du oplevet noget sjovt, skørt, ærgerligt eller irriterende, så 
send os en sms. Vi sætter så mange oplevelser som muligt ind i 
Raften. Send sms’erne til 1231 og skrive spejder raften i teksten, 
inden din besked.

Tekst: MSA
Foto: FAJ

Del dine sjove 
oplevelser

Iv tager forbehold for trykfjel og ænder, der  
ellers måtte være i avisen.

Bamse journalisten Filbert har igen været ude for at 
snakke med andre spejdere og deres bamser om det at 
være spejder. I denne omgang mødte Filbert Hadsund 
gruppes mikroer og tre mikroer fra 12. Århus.

Midtbyen
Jeg startede dagen med at gå mod midtbyen, da det var en af 
de eneste byer jeg manglede at besøge. På min vej til midt-
byen kom jeg forbi Strøget hvor der var fyldt med spejdere. 
Nogen var glade for at se mig, mens andre ikke ville lade mig 
gå igen. Det er dejligt, at møde så mange glade børn og voks-
ne. Inden jeg gik videre til midtbyen, nåede jeg lige at prøve 
en tur på Spejder Sports vilde klatrevæg, men der var godt 
nok mange børn, der var bedre end mig.

Superhelte
Ved 12. Århus gruppe mødte jeg tre mikroer, Ingrid, Agnes 
og Thomas alle 7 år gamle, de skyndte sig ind i deres telt og 
hentede deres bamser Tiger, Hjerte/Blomst og Nala.
Nala som er Thomas’ bamse, er den mest erfarende spejder-
bamse, hun har både været med på Divisions turneringer og 
Kulsø Spejdercenter. Nala fortalte mig, at det bedste ved at 
være spejder er, at møde en masse andre spejderbamser og 
lege at man er superhelte. Hjerte/Blomst er lige begyndt 
som spejder, men hun synes det er super sjovt at være på Blå 
Sommer. Her lærer man en masse nyt, Tiger synes også det 
er sjovt at lære nye ting og hun er helt vild med at rejse telte. 
Jeg lærte rigtig meget ved at snakke med 12. Århus, og glæ-
der mig til at lære endnu mere.

Filbert

Glade
børn
omringer Filbert

Mikroerne fra Hadsten Gruppe var meget glade for at få besøg af Filbert og fandt 

alle deres bamser frem

På Strøget var der en masse børn der gerne ville snakke med Filber

Filbert tager sig en klatretur på Spej-

der Sports klatrevæg. Det var svært 

med poter

Ingrid, Agnes og Thomas fortæller hvad 

deres bamser synes er det bedst ved at 

være spejder.
På Strøget var der en masse børn der gerne ville snakke med Filbert.
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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.

Fotos: BSP

Ribe Trop har udbygget deres indgangsportal med en vindmøl-

le, der kan producere miljørigtig strøm. Lige efter Blå Sommers 

ånd.

Hos Broager Drenge vælger man selv om man vil sidde  

”indendørs” eller ”udendørs”. Alt efter behov kan man udvide 

overdækningen. Når solen skinner kan man nemt tage oversej-

let af og spise sin mad under åben himmel.

2. Ordrup gruppe får ikke ondt i ryggen af at lave 
mad. De har hævet bålet ved hjælp af rafter  
belagt med græstørv. Oven over har de opbyg-
get deres bålsted ved siden af en lille ovn.


