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Festlige juniorer
Juniorerne var indbudt til fest i  
underlejrene lørdag aften.  
Se hvordan det gik.... . . . . . . . . . . . Side 3

Deltag i Melodi Grand Prix
Radio Blå og Raften kårer i fællesskab  
den bedste Blå Sommer sang. . . . . Side 5

På dybt vand
Søspejderne har indtaget Hostrup Sø. 
Raftens reporter blev inviteret med 
på en tur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 11

Spejdere på radioræs
Op mod 300 spejdere deltog i går i 
radioræs. Det var en spændende ny 
måde at være på løb på. . . . . . . . . Side 12

Lørdag vrimlede strøget med 
nysgerrige forældre, der havde 
valgt at bruge dagen på at be-
søge Blå Sommer. Der var rig 
mulighed for at se de mange 
lejrpladser, aktiviteterne og for 
at gå en slentretur på strøget og 
i hele lejren. 

Forældrene fik en god dag og 
der var længe forældre i lejren 
og på vejene. Først ud på afte-
nen vendte de sidste forældre 
hjem – nogle efter en lang rejse.

Se side 4

Nordborg Gruppe i Sydbyen løb af med sejren 
takket være et højeffektivt træpillekomfur

Blå mestre 
i grøn energi 

Så blev spændingen udløst. I meget skarp konkurrence med 50 
andre grupper blev Nordborg Gruppe i går udnævnt som vinder 
af konkurrencen Blå Energi. Konkurrence var en FOR-opgave 
for spejdere i alle aldersgrupper. Spejderne skulle præsentere en 
opfindelse, der gør lejrlivet sjovere, lettere eller bedre - men på 
en energivenlig måde.
Nordborg Gruppe kom til tops med et træpillekomfur, der er la-
vet af en gammel tønde. Det smarte ved komfuret er, at det har en 
meget miljøvenlig forbrænding af træpillerne takket være en sol-
celledrevet elektrisk luftmadraspumpe.

Dommerpanelets vurdering
Konkurrencen har været hård, men dommerpanelet finder, at 
Nordborgs indslag skiller sig ud fra de øvrige projekter. Over-
dommer Mads Peter fra Blå Energi fremhævede ved præmie-
overrækkelsen gruppens ihærdige arbejde og ikke mindst at de 
valgte at benytte et solcellepanel, da det første forsøg med en 
cykelgenerator mislykkedes. ”I har hele tiden været med i top-
tre, da ingen andre har formået at lave samme helhedsløsning, 
og desuden har hele gruppen været involveret. Men vi synes 
især, at det er et hit, at I har været selvkritiske og har fundet en 
alternativ løsning med solceller.” 

Tekst: LPL  Foto: HHM

Tekst: LPL  Foto: MID

Besøg hjemmefra
 Se projekter fra FOR-opgaven på side 8 og 9. 
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For mange virker det helt utænkeligt, at spejdere udøver 
hærværk. Ikke desto mindre var dette formentlig tilfældet 
på Storbyens vartegn lørdag.

Lørdag aften omkring kl. 18.30 blev det op-
daget, at det ene af de fire reb der støtter 
det 10 meter høje vartegn i Storbyen, var 
blevet skåret over. Rebet, som er temmelig 
kraftigt, bar ikke præg af, at være blevet 
revet over på grund af de kraftige vind-
stød, idet rebets bristpunkt var helt lige. 
Såfremt rebet var revet over, ville det for-
ventes, at det var væsentligt mere flosset i 
enden. Dertil kommer, at rebet sad på 
den modsatte side af vartegnet i forhold 
til vindretningen, hvorfor rebet ikke bar 
den største belastning.

Hurtigt efter det overskårne reb blev opdaget var en gruppe hjæl-
pere i gang med, at få vartegnet stabiliseret igen, og omkring kl. 
19.00 stod vartegnet atter sikkert og flot. Der var dog bred enig-
hed i gruppen af hjælpere om, at situationen ikke var morsom. I 
yderste konsekvens kunne det 10 meter høje vartegn, bygget 
med et metalstillads, have styrtet til jorden.
 Slutteligt skal det, for god ordens skyld, oplyses at ingen spej-
dere har været i fare takket være hjælpernes hurtige respons på 
det overskårne torv.

Hærværk i Storbyen

I 1950erne var Birthe Bjerre-
gaard blå spejder i 5. kreds i 
Ålborg. De havde mødelokaler 
i Jomfru Ane Gade i det indre 
Ålborg. Hendes 2 døtre - Su-
sanne og Anette - var blå spej-
dere i 1. Hjørring Trop i 70’erne 
og 80’erne hvor de blandt an-
det var med på korpslejr i Hval-
psund i 1974, på Molbolejren i 
Spejd ’80 og på Blå Sommer i 
Haderslev i 1985. I dag har 

Birthe Bjerregaard så 5 børne-
børn med på Blå Sommer. 
Rikke, Maja og Trine som er 
med Nibe gruppe og ligger i 
Nordbyen, samt Rasmus og 
Mikkel, som er med Skander-
borg gruppe og ligger i Midt-
byen.
 Birthe og døtrene Susanne 
og Anette glædede sig natur-
ligvis  over at se korpslejren i 
går søndag.

Mormor har 5 børnebørn 
på Blå Sommer

Raften talte med fire New 
Zealændere før lejren da de 
var i Den Gamle By i Århus. 
Nu har de været i lejren 
nogle dage, og vi opsøger 
dem igen.

”Det er jeres første besøg i 
Danmark. Hvad er jeres første 
indtryk?” ”Det er fladt!” lyder 
det samstemmende fra de fire 
piger, Yvonne og Michelle som 
er ledere, Alacia på 14 og Vic-
toria på 16. De kommer fra et 
land hvor der er køer og får på 

markerne overalt – her ser de 
kun dyrkede marker. ”Og 
hegn,” siger Yvonne. ”Alle 
marker er indhegnede på New 
Zealand.” ”Og vi har meget 
store og tykke træer,” tilføjer 
Victoria.
 Som de fleste New Zealæn-
dere er de efterkommere efter 
de europæere der kolonisere-
de øerne i 1700-tallet, men det 
er ikke noget de går så meget 
op i.
 De fire piger kommer fra et 
pigekorps; der findes også et 

drengekorps, som dog også 
optager piger. 
 ”Er spejderarbejdet ander-
ledes i Danmark?” spørger vi. 
”Der er meget mere pionerar-
bejde,” siger pigerne, ”vi laver 
slet ikke så meget – drenge-
spejderne gør heller ikke. Vi 
har heller ikke så meget bål – 
der er større brandrisiko, vo-
res somre er meget tørre.”

Den største oplevelse
”Hvad tror I bliver den største 
oplevelse at tage med hjem fra 

turen?” ”Seniordøgn!” siger 
de to unge piger straks – og 
ser tydeligvis frem til denne 
nataktivitet i dag, mandag. 
 De to unge fortæller, at de 
har fået mange nye venner, og 
inviteret dem alle til at komme 
på besøg i New Zealand. Det 
bliver spændende at se hvor 
mange der efterkommer invi-
tationen...

Tekst: MAA
Foto: HHM

Fra venstre: Michelle, Alacia, Yvonne og Victoria er imponerede 
over de mange pionerarbejder i lejren.
From left: Michelle, Alacia, Yvonne and Victoria are impressed with 
the many pioneering projects in camp.

Four Kiwis – New Zealanders – tell us that their first impres-
sion of Denmark in a word is: flat! But also that Danes are a 
friendly people. There are no cows or sheep in the fields, but 
crops instead – and few fences between the fields. Danish 
scouts and guides make a lot more pioneering, and have great 
camp fires. The two young girls in particular look forward to 
‘Rovernight’ – a 24-hour activity. They have made many new 
friends and invited them all to come to New Zealand: Look 
out, Kiwis, the Danes are coming!

 Tekst og Foto: HJC

Birthe Bjerregaard er på Blå Sommer 
med sine fem børnebørn, Rikke, Maja, 

Trine, Rasmus og Mikkel.

It’s flat!

 Tekst og foto: Anette Hostrup
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Fjantede tøser stormede 
sminkeboden ved Østbyens 
fest for juniorer. Da make-
up'en var blevet lagt slog 
de sig løs på dansegulvet, 
hvor der blev danset, scoret 
og udvekslet telefonnumre.

Der var noget for alle til Østby-
ens juniorfest, hvad enten man 
er til vild skumfest, sport og 
leg, seje eksplosioner eller 
bedst kan lide at føre sig frem 
på dansegulvet. 
 Mange valgte at lægge 
make-up og sætte hår, så de 
kunne føre sig frem som stile-

de piger og seje fyre til resten 
af festen. For andre handlede 
det bare om at komme i gang 
med at feste, for som Kristian 
fra Frederikslund gruppe si-
ger: ”Det er lidt for tøset at 
sminke sig”
 Kristian og vennerne Johan 
og Laurits startede med at 
spille kop fodbold, hvor de  
med plastkrus for øjnene spil-
lede fodbold. 
 Alt opmærksomhed rettede 
sig dog pludseligt mod to 
brandbiler som fyldte en skøj-
tebane med masser af skum. 
Sammen med de fleste andre 

juniorer var der omgående 
dømt skumfest. Da solen gik 
ned blev et større mængde ke-
mikalier og  dagligdagsvarer 
omdannet til ild, røg og eks-
plosioner. Dette kemishow 
fulgte drengene intenst og sag-
de efterfølgende: ”det er fedt 
med herresjove eksplosioner”
 Andre havde mere fokus på 
dansegulvet som for eksempel 
fem fjantede tøser fra Birgitte  
Gøje Gruppe, som synes det er 
fedest at danse og kan fortæl-
le, at de næsten har scoret. In-
den de slog sig løs på danse-
gulvet, havde de naturligvis 

først lagt make-up, 
derefter lærte de 
nogle frække mo-
ves til danseunder-
visning, hvor  
zam bianere un-
derviste. 
 Festen slutte-
de med at røg og 
lys væltede ud 
over dansegul-
vet.

Tekst: MHN
Foto: MDA og SF

Et brag af en fest

Lørdag aften var der juniorfest i alle underlejre og der var lagt op til fest, sjov og dans.  
Raften har besøgt nogle af festerne og bringer en stemningsrepotage.

Aftenfest for alle juniorer

I Sydbyen blev der lørdag 
aften holdt beachparty for 
de 10-13-årige.
 
Sasha, Freja og Louise fra Ca-
melot Gruppe, Odense, er stol-
te af pigernes 3. plads i bal-
londans. Senere skal der 
danses limbo og stopdans, og 
de pudser dansetrinene af 

på dansegulvet i mellemtiden. 
 I baren står bartenderne i 
Hawaii-skjorter og langer far-
vede drinks over disken til de 
dansende børn. 
 Louise fortæller hvordan 
hun mødte to drenge på vej til  
toilettet. Drengene havde løf-
tet hende op og var 

begyndt at spille bold – med 
hende som bold. Derefter hav-
de de båret hende rundt i bru-
destol, indtil hun havde sagt, 
at ”jeg vil altså ikke giftes med 
nogen af jer”. Til Raftens ud-
sendte kunne Louise dog godt 
afsløre, at hun synes de var ret 
søde. 
 DJ’en afbryder med en ny 
plade og Sasha, Freja og Loui-
se forsvinder i mængden til  
festen, der varer til langt ud på 
aftenen.

Tekst: HBJ  Foto: MDA

Beachparty i Hawaii-stil

Sidste aften med kliken
Hvis man troede at en pyja-
masfest, handler om at ligge 
stille og roligt i dynerne og 
sladre med veninderne, tager 
man grueligt fejl. Det gjorde 
de i hvert fald ikke i Nordbyen 
lørdag aften.

Det er sidste aften for Natasja, 
Ida, Nadia og Line fra Fårup 
Gruppe, da de bliver hentet af 
forældrene i morgen. Men først 
skal lejren lige kulminere med 
et brag af en mini-junior-fest. 
De har medbragt nattøj, bamser 

og hovedpude til Nordbyens py-
jamasfest og DJ’en leverer glade 
danserytmer, mens popcorn-ma-
skinen står og spytter popcorn 
ud i hjørnet.
 Pigerne gør status over en 
fantastisk lejr. De ville gerne 
have været her længere, selvom 
Ida alligevel glæder sig til at 
komme hjem til en større seng. 
 De har været på mange sjove 
aktiviteter, og Natasja og Line 
fortæller, at de har smagt  
melorme i Klimateltet, på akti-
viteten udbudt af Randers Regn-

skov. De fortæller også om, 
hvordan Mads fra gruppen tabte 
drikkedunken i fedtfælden og 
Vibeke tabte et væddemål og 
måtte farve håret blåt.
 Til spørgsmålet om hvorvidt 
der har været nogle kærester, 
lyder der et højt ”neeej” og en 
fnisen. Men pyjamasfesten er jo 
kun lige startet og der er lang 
tid til næste morgen.

Tekst: HBJ
Foto: MDA



4 Raften | 20. juli 2009 | Nr. 5/8

Hvordan er stemningen i lejren? 

Søndagens bonusinfo
I dag har vi spurgt, om I bruger de mange medier, som Blå 
Sommer har, og man skulle næsten tro, at spejderbevægel-
sen er ved at blive digital.
• 70% hører Radio Blå.
• 86% læser Raften.
• 27% har været inde og se Blå Sommer Battle.
• 69% har været inde på Blå Sommers hjemmeside.
• 28% har brugt computerne i underlejrene.

Ja det kan man jo spørge sig 
selv om, når man dagen lang 
sidder på redaktionen foran en 
computer.
 Der for 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 kom på Østbyens Un-
derlejrtorv på fredag klokken 
9.00 det bliver mere end sjovt.

   Humør-barometer

90%

Alle Midtby Landsby Sydby Storby Østby Nordby

100%

98%

100%

96%

100%

94%

97%

100%

95%

Dagens  

humør

Tekst: RRVP

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.

Mandagsbattle!
Hvor beskidte er I?

Hvor rodet er teltet? Hvor fyldte er toiletterne? 
Vis jeres klammeste billeder og video.

Vinder af lørdagssbattlen blev:

Camilla og Co.  fra 1. Dybbølmølle 
med “Spejdere i regnvejr”.

”Har du været i bad?” spørger 
Henriks mor, Lone. Det har 
Henrik ikke. ”Har du skiftet 
underbukser” spørger hun så, 
og til Lones store overraskelse 
er svaret ”Ja - der var jo junior-
fest i går.” Henrik på 11 fra 
Broager Drenge har fået mor 
og mormor på besøg. Det er 
fedt, synes han, ”Men jeg bli-
ver nok lidt ked af det i aften 
når de skal hjem.” 
 Jonas på 8 har også fået be-
søg, men han har næsten ikke 
tid til at snakke med mor og 
far, for han er lige i gang med 
opgaven til det sidste stempel 
til sit klimamærke. Og det skal 
altså lige være færdigt inden 

han skal med hjem. Jonas’ for-
ældre, Mette og Peter, har 
ikke hørt fra Jonas i løbet af 
lejren, men det tager de som et 
godt tegn. Når det har regnet, 
har de sendt ham en ekstra 
tanke. Ellers har de det helt 
fint med at sende ham afsted 
på Blå Sommer, for de har selv 
været spejdere. 
”Det er en oplevelse man ikke 
må gå glip af”, siger Mette, Jo-
nas’ mor. Hun skal lige høre 
om han har fået skiftet tøj. Det 
har han ikke. ”Jeg har også so-
vet i det”, griner han. Jonas 
fortæller at der har været syge 
børn i deres gruppe: ”Fordi de 
ikke fik slik nok” forklarer han.

Har du set en spejder?
Det kan være svært at finde sit 
barn på Blå Sommer. Det er et 
stort område, og her er utrolig 
mange mennesker. Vi møder 
Peter og Bettina fra Odense, 
som er på jagt efter Marcus på 
10 og Christian på 7 fra Ruds 
Gruppe. De glæder sig til at se 
dem, og forventer nogle trætte 
børn med rent tøj i rygsækken. 
”Vi har fået et brev, de har haft 
det rigtig godt” fortæller de, ”og 
alle lommepengene er brugt”. 

Tekst: MET Foto: BSP

Henrik på 11 fra  
Broager Drenge synes 

det er fedt at få mor 
på besøg. 

Henrik’s mum is visi-
ting today, much to 

Henrik’s delight.

Jonas skal lige være færdig med 
sit klimamærke inden han har tid 
til at snakke med mor og far.
Jonas is too busy chasing check  
marks to talk to  
his parents.

Det kan være svært at finde  
rundt og at finde sit barn.  

Mette og Peter leder efter deres 
to drenge fra Ruds gruppe.

Finding your way around and  
finding your child can be difficult.

Har du husket at 
skifte undertøj?
Det er skønt at være på lejr, og det er skønt, at mor ikke kan holde øje med,  
om man bliver vasket og skifter tøj, men alligevel er det skønt at få besøg.
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Kom og leg på gynger og 
klatrestativer i rafter.

Sådan lyder tilbuddet til mi-
nierne i Midtbyen. Lige ved 
informationsteltet i Midtbyen 
kan minierne komme og få lidt 
sjov og spas, når de ikke er 
rundt på aktivitet. 
 Spejderne kan selv være 
med til at bygge de aktiviteter, 
de gerne vil have, og der kom-
mer nye hver dag. Spejderne 
kan dog også vælge bare at 
deltage. Indtil nu har der 
blandt andet været gynger, 
hængekøjer, klatrereb og rut-
schebane.
 Agerskov Gruppe er en af 
de grupper, der har sendt de-
res minier hen til at par mun-
tre timer.

Anna fra Agerskov Gruppe

Naja, fra Agerskov Gruppe

Miniernes frirum

Tekst: FJ
Foto: ADT

Der er lavet seks Blå Sommer-sange siden 1985. Radio Blå og 
Raften synes det vil være sjovt at kåre den bedste sang nogen-
sinde. Man kan stemme på sin favorit ved at udfylde en stemme-
seddel. Stemmesedler fås ved Radio Blå samt ved arrangementer 
i underlejrene. Se tid og sted nedenfor. Man kan også stemme 
ved at sende en SMS til 1231 med teksten: SPEJDER SANG 
(sangnummer samt din alder). Der vil blive trukket lod blandt 
alle afgivne stemmer. Præmier er sponsoreret af Spejder Sport.  
Vinderne offentliggøres i Raften og præmier kan afhentes i  
receptionen i SPINcity ved Stevninghus.

Lyt til Blå Sommer-sangene
Lyt til alle de nominerede sange i Radio Blå mandag kl. 20.30-
22.40 eller ved arrangementer i caféer rundt om på Blå Sommer 
og afgiv din stemme. 

Tid og sted for arrangementerne er:
Kl. 20.00 i Café Den Blå Lagune i Storbyen
Kl. 21.00 i Café Lyskrydset i Nordbyen
Kl. 22.30 i Café Volapyk i Østbyen

Og de nominerede er:
Sang 1 fra 1985: Østjydsk Musikforsyning: 
”Det er Blå Sommer” – den kække spejdersang med hyppe-ti-hap

Sang 2 fra 1989: View: ”Starten er gået til Blå Sommer” dansk 
– pop i bedste 80’er-stil

Sang 3 fra 1994: Per Christiansen: 
”Er du vild i varmen” – den klassiske Blå Sommer-sang

Sang 4 fra 1999: Jacob Haugaard: 
”Der er ild i mine gummistøvler” – Blå Sommer-sangen man  
enten elsker eller hader

Sang 5 fra 2004: 3T – Tines Tønder Tøser: 
– ”Tudekiks” vinderen af SMG – Spejder Melodi Grandprix

Sang 6 fra 2009: Godthåb Revyen: 
”Fordi vores sommer er blå” – Årets Blå Sommer sang

Tekst og foto: HBJ

Stem på din  
favorit via SMS.

Blå Sommer Melodi Grandprix

Johanna Grønholm Sørensen fremfører sammen med resten af Godthåb Revyen årets Blå Sommer-sang. 
Johanna Grønholm Sørensen is the singer of the official camp-song.

Erling Tind Larsen fra 
Godthåb Revyen har  
skrevet og indsunget årets 
Blå Sommer-sang.
Erling Tind Larsen is the 
composer of the official 
camp-song.

Radio Blå og Raften kårer i fællesskab den bedste Blå Sommer sang. Hør musikken i Radio Blå eller til arrangementer i underlejrene. 
Du kan stemme på din favorit og vinde præmier fra Spejder Sport.

Raften har modtaget informa-
tion om, at en blå rygsæk er 
set med retning mod Blå Som-
mer. Rygterne siger, at ryg-
sækken er blevet forsinket, da 
den har besluttet at vandre til 
lejren, men tilsyneladende 
ikke har været helt klar over 
retningen.

Går rundt i lejren
Ingen har nået at fotografere 
den, men Raften har modtaget 
denne tegning af den ukendte 
rygsæk.
 Det er uklart, hvor rygsæk-
ken skal bo, men mon ikke den 
dukker op et sted på lejren for 
at tage del i de mange aktivi-

teter. Den når i hvert fald lige 
at få et par dage på Blå  
Sommer inden den store af-
slutning.

Redaktionen

Ukendt  
rygsæk  

på vej  
til Blå Sommer

90,8FM

7.30-9.10
Morgen på Radio Blå
Nyheder
Camp News

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

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

90,8FMRADIO BLÅ
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Rasmus, 15 år, Christian d. 4. Gruppe
Gør du noget for at spare? "Jeg bruger mere tid på at være sammen 
med vennerne end foran computeren," siger Rasmus. I hans gruppe 
fokuseres der på overforbrug, og de sørger for så vidt muligt kun at 
tage hvad de skal bruge, fra madvognen.
What do you do to save? "I spend more time with my friends than in 
front of the computer," says 15-year-old Rasmus. In his group, Chri-
stian IV, they focus on overconsumption, and make sure they take 
only what they need from the food store.

Katrine og Nina, ledere, Risskov Piger
De to ledere har gjort deres for at spare på energien. 
”Vi har nøjedes med ét bad, mens vi har været her.” 
Men når de så går i bad, så er de enige om, at man 
slukker for vandet, mens man sæber sig ind.
Two leaders from Rissskov Piger, Katrine and Nina, have 
done their best to save energy. ”We have taken only 
one bath in camp." They agree that it is a good idea to 
turn off the water while you soap yourself.

Storspejdere, Vigge Gruppe
Spejderne foreslår, at man holder øje med energispare-
mærker og hjemme hos et par af dem, er intelligente 
spareinstalationer og kødløs dag, ikke unormalt. Sam-
menfattet er deres råd, at man kan gøre meget, hvis 
man tænker sig om og er en kritisk forbruger. 
The scouts suggest that you keep an eye out for energy-
saving products. In the homes of some of them they 
have intelligent saving equipment and meatless days. 
Their advice is that you can do a lot by being considerate 
and by being a critical consumer.

Katrine, Ida og Josefine, Skarridsø Gruppe. 
”Til min konfirmation havde jeg økologiske underbukser 
på,” siger Ida, 13 år. Tøserne indrømmer, at de bruger 
meget strøm på mobilopladere, tv og ikke mindst flad-
jern. Men pigerne kender sangen fra energisparefondens 
reklamer, og det går op for dem, at de faktisk både sluk-
ker for unødige kontakter, går i økologisk tøj og køber 
ting af genbrugsmaterialer.  
"At my confirmation, I wore organic underpants!" says 
Ida, 13, Skarridsø Gruppe. The girls admit that they use 
a lot of electricity on mobile phone chargers, television, 
and flattening iron. But thnking about it they realise that 
they in fact turn off unnecessary lamps, wear organic 
clothes and buy things made of recycled materials.

Juniorer, Grevinde Danner Gruppe
Global opvarmning. "Jeg tænker på en radiator." smi-
ler Christine på 11. Juniorerne har hørt meget om em-
net, og de er ikke i tvivl om, at det er på tide vi begyn-
der at passe på jorden. Umiddelbart er deres bedste 
bud, at man kan man skal lade være med at smide sit 
affald i naturen! Sandheden skal høres fra børn!
Global warming. "I think of a radiator," smiles  Christi-
ne (11). The Juniors from Grevinde Danner Gruppe 
have heard a lot about the subject, and have no doubt 
that it is about time that we start taking care of the 
Earth. A good beginning could be to not leave litter in 
nature. Truth comes from children!

Bent Byg Gruppe
Spejderhytten Birkeholt huser Gruppen Bent Byg, og 
den har en hovedafbryder ved hoveddøren. Sådan spa-
res der unødig kWh.
The scout centre Birkeholt inhabited by Bent Byg has a 
main switch at the front door. A way to save energy.

Hos 1.Rønne Trop har en flok storspejdere kastet sig ud i at 
lave kunst.

”Kampen om Brændet” kalder de deres kunstværk, som er inspi-
reret af økser og brændehugning. ”Det er første gang vi laver 
kunst”, fortæller drengene, ”Men det tog kun et halvt minut at 
bygge den”. Værket er ikke til salg.
 
Tekst: MET  Foto: BSP

Bornholmske  
kunstnere

Rasmus fortæller om "Kampen om Brændet"Rasmus, and his gruop, has created a fine piece of art.

I Sydbyen var 3 friske herrer trætte af toiletrod. Så nu har de lavet 
deres eget fækaliehold, som tager ud, når det brænder på! 

Men Arne, Jens og Paul har også masser af hjælpere, når der skal gøres toi-
letter rene, for man får et varmt bad som belønning. Herrerne har endog 
skrevet en manual, så ingen er i tvivl om, hvad der skal gøres, og så er den 
lamineret! Arne, som kalder sig fækalieinspektør, fortæller, at de altid går til 
opgaven med et smil: ”Vi plejer at spørge folk, "hvordan går det med din af-
føring, er det stadig noget lort?”"

Tekst: MET  Foto: BSP

Fækalie 
– et pænt ord for lort

Fækalieinspektøren og den ene af hans assistenter 
på vej på opgave.
"The faeces team" on their way on a mission.

Der var ikke travlhed ved 
bagageopsamlingen bag 
Strøget. Der stod to halv-
tomme containere til mi-
niernes bagage og vente-
de. Men rygsækkene lod 
vente på sig. Der var åben-
bart ikke så mange, der 
ville hjem alligevel. Det 
forstår vi jo godt.

Tekst: MET  Foto: BSP

Der var ikke så mange 
der ville hjem

What do you do?Hvad gør du for klimaet?
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Eksempler på solvarmeanlæg fra hhv. Trørød Gruppe (tv.) og Gesten Gruppe.
Solar-powered water heater specimens from Trørød and Gesten Groups.

Det så vi også...

Super effektiv vandvarmer hos Sæbygaard Gruppe, som laver varmt vand til kaffe og opvask. Vandvarmeren, som var på Blå Sommer første gang i 1985.Super efficient water heater, seen at Sæbygaard Group.

Aars Gruppe har lys og 
spejl i brusekabinen.

Om aftenen bliver gæster hos 
Års Gruppe modtaget af et ly-
sende spejderlogo i indgang-
sportalen. Det er lavet af den 
17-årige Morten Pedersen, 
som viser os et diagram over 
opbygningen: 
 ”Her er solcellen, den lader 
batteriet op til 100 Ampère-ti-

mer, og vi bruger 36 Ampère-
timer i døgnet, så der er nok til 
lysskiltet, lys i brusekabinen 
og…”  

Brusekabinen? 
”Ja,” fortæller Morten, ”vandet 
opvarmes af en kobberspiral i 
bålet og pumpes 3-4 meter op 
til en vandtank, takket være 
en kontraventil, der forhindrer 
vandet i at løbe den gale vej.” 

 Systemet kan opvarme 200 
liter vand på halvanden til to 
timer. Vandet er faktisk kogen-
de, når det forlader bålet. ”Er 
det sikkert?” spørger vi. ”Ja, vi 
har haft en smed til at kontrol-
lere samlingerne, så vi ikke 
pludselig havde kogende vand 
ud over det hele,” siger Mor-
ten og går ind i brusekabinen 
for at hænge et spejl op, så pro-
jektet er klar til præsentation.

Brændende træ på 30 sekunder

A Chinese solar stove consists of mir-
ror in the shape of a satellite dish. Ar-
den Gruppe has made a couple of these 
and found them surprisingly efficient: 
a piece of wood in the focal point of the 
dish catches fire after 30 seconds. 
They also have a water heating system 
that produces 85 degree hot water.

Mikkel med to udgaver af de hjemmelavede  
solkomfurer – nu venter han bare på solen.
Mikkel with two versions of the home-made solar 
stoves – now he just waits for the sun.

Træpiller og sol 
– så er der kage
Man begynder med én idé – 
og så griber det om sig.

I Sydbyen finder vi Nordborg 
Gruppe, hvor tropsleder Lars 
Grandt stolt viser frem: ”Først 
byggede vi et komfur der 
brugte træpiller,” fortæller 
han, ”men så ville vi også ger-
ne kunne bage kage, og så 
måtte vi også indbygge en ovn. 

Men for at bage skulle vi kun-
ne kontrollere temperaturen, 
og det krævede at vi kunne 
styre lufttilførselen. Det kræ-
vede elektricitet, og så måtte 
vi bygge et solcelleanlæg. Det 
har den sidegevinst at vi også 
kan oplade mobiltelefoner.”
 Lars kaster sig ud i bereg-
ninger og jonglerer med Watt 
og Ampère, indtil vi stopper 

ham. ”Komfurets overflade er 
en tyk metalplade,” fortæller 
han så. ”Det er nødvendigt for 
at fordele varmen fra det helt 
lukkede brændselskammer.” 
 Brændselskammeret er 
lukket for at få træpillerne til 
at udvikle røggas, som også 
brænder og udvikler en høj 
temperatur – og en røgfri for-
brænding.

200 liter varmt vand 
på to timer

Der er optaget i badet hos Års 
Gruppe, men der er også dejlig 
varmt vand - og nok af det.
The shower is occupied at Års 
Gruppe, understandably since 
there is lovely hot water - and 
plenty of it.

Aars Gruppe has a shower 
room complete with electric 
light and a mirror. Their water 
heating plant can produce 200 
litres of hot water in less than  
2 hours. 

Friskbagt brød i det hjemme- 
byggede komfur med ovn.
Warm bread in the home-built  
stove-cum-oven.

Træpillekomfur med den ekstra fordel af gryderne 
ikke bliver sodede udenpå.

Wood pellets stove with the extra advantage that 
the pots don't get sooted on the outside.
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Rødkær Gruppes vandvarmer, som laver 

varmt vand til opvask.

The water heater of Rødkær Group pro-

duces hot water for dishwashing.

Super effektiv vandvarmer hos Sæbygaard Gruppe, som laver varmt vand til kaffe og opvask. Vandvarmeren, som var på Blå Sommer første gang i 1985.Super efficient water heater, seen at Sæbygaard Group.

En idé fra Kina og en  
gammel parabol – og så 
gerne lidt sol.

Gruppeleder Flemming Fabri-
cius fortæller stolt at smeden i 
Arden var den første herhjem-
me der eksperimenterede med 
solenergi. Han importerede et 
solkomfur fra Kina og begynd-
te selv at eksperimentere.
 Arden Gruppe har luret 
ham kunsten af og har lavet et 
solkomfur af plasticspejle i 

små kvadrater limet på en 
gammel parabol. ”Det er me-
get effektivt,” fortæller Flem-
ming. ”Når solen skinner og vi 
lægger et stykke træ i brænd-
punktet, går der ild i det efter 
30 sekunder.” Desværre skin-
ner solen ikke mens vi er hos 
gruppen, så vi tager deres ord 
for det.

Brugte dåser får nye opgaver
Mikkel (13 år) har stået for 
fremstillingen af et vandvar-

meanlæg. ”Vi tog 200 øldåser 
og bankede dem flade, for-
bandt dem med kobberrør og 
malede det hele sort med tav-
lelak og kulstøv.” Mikkels an-
læg laver 85 grader varmt vand 
i solskin. ”Vi har måttet lave et 
blandingsbatteri i bruseren,” 
fortæller han. ”Ellers var van-
det for varmt.”
 Så smeden i Arden har vær-
dige arvtagere blandt spejdne 
i Arden Gruppe.

Brændende træ på 30 sekunder

Så er der spejlæg om få minutter - og uden brug af åben ild.
There are fried eggs ready in a few minutes - without the use of open fire.

Det er tydeligt at spejderne i Det Danske Spejderkorps har taget miljø- 
og klimaspørgsmålet til sig.
 På en tur gennem lejren har vi fundet mange sjove og interessante 
projekter, som vidner om stor kreativitet – og en ny forståelse af hvad 
energi er, og hvorfor det er vigtigt at interessere sig for det.

En lejr fuld af energi
I år 2114 er isen på Grøn-
land smeltet, og eskimoerne 
kan ikke bygge deres tradi-
tionelle igloer. 

Sådan er oplægget til Knud 
Rasmussen Gruppes projekt, 
der er et klimaprojekt med et 
skævt smil. ”Da gruppen har 
navn efter den kendte Grøn-
landsfarer var det oplagt at 
lave noget med Grønland,” si-
ger 14-årige Lucas, ”og der er 

isen ved at smelte.” Det førte 
til den tanke at man om 105 år 
sender alle de brugte køleska-
be og frysere til Grønland, så 
kan de bygge igloer af dem.

Fra tanke til handling
Og det er det gruppen har 
gjort. Af 18 udtjente stykker 
hvidevare har de bygget sig en 
iglo med plads til fire overnat-
tende. ”Vi skiftes til at sove 
derinde,” fortæller Lucas, ”der 

er dejlig køligt på en varm 
dag.” ”Og samtidig kan alle 
man have sine ting opbevaret i 
alle køleskabene,” supplerer 
Mie på 15.
 På en planche er projektet 
beskrevet. Her kan man også 
se andre ideer til brug af brug-
te frysere: akvarium, hamster-
bur, kravlegård, reol, båd...
 Måske er de ikke helt reali-
stiske, de spejdere, men fanta-
si mangler de ikke.

In many groups you can see ingenious inventions related to climate or environmental questions. 
We have found a stove, complete with oven, controlled electronically and powered by solar cells. 
The solar cells produce enough electricity to recharge mobile phones as well.
 At Hammeluglerne’s camp they heat water by running it through a copper tube under the camp 
fire. The power for the pump is produced by a solar panel, which also recharges mobile phones 
and computers. Very imaginative – if not realistic – is the igloo made out of old fridges and freez-
ers. We found this curious item at the Knud Rasmussen Group. “When the ice melts,” they say, 
“Eskimos will need other materials to build with. Four scouts sleep in the igloo, taking turns.

Fremtidens iglo

Praktisk anvedelse af kasseret køk-
kenudstyr - her kan tøjet holdes tørt.
Practical use of disused kitchen equip-
ment - perfect to keep your clothes 
dry.

Lucas og Mie ved indgangen til deres 
køleskabsiglo - bestemt en ny idé.
Lucas and Mie at the entrance to their 
fridge-igloo - definitely a new idea.

Hos Hammeluglerne tales 
der flere sprog, og noget 
bobler voldsomt på bålet. 

Der er gæster fra flere lande 
omkring gryden, da vi kom-
mer på besøg. ”Under bålet 
ligger en spiral lavet af 1 meter 
kobberrør,” fortæller Emil, 
som er senior. ”Der føres koldt 
vand ned og pumpes varmt 
vand op.”
 Pumpen drives af et solcel-
leanlæg med tilhørende akku-
mulator, fikst bygget ind i 
krydsfinérkasser.

Ny inspiration – nye ideer
Mille på 14 og Cristina på 16 
forklarer hvordan det virker. 
”Den kan også oplade telefo-
ner og computere,” fortæller 
de. Hvordan ved I så meget om 
elektricitet? spørger vi. 
 ”En af spejderfædrene er 

Koldt vand ind, 
varmt vand ud

Mille og Cristina søger ly under 
solfangeren mens deres mobi-
ler bliver opladet.
Mille and Cristina seek shelter 
under the solar panel while 
their mobile phones are being 
charged.

ansat hos Grundfos – det er 
også dem der har lånt os sol-
cellerne – og han kom og for-
klarede det for os.” 
 Pigerne siger, at det er før-
ste gang de arbejder med ener-

gispørgsmål, men de har set 
mange andre spændende pro-
jekter rundt om på lejren. 
 ”Vi får sikkert ideer til nye 
projekter her på Blå Sommer,” 
siger de.
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Lørdag den 18. juli 2009 var 
første regnvejrsdag på Blå 
sommer, men aktiviteterne 
og humøret var stadig i 
topform. 

For mange spejdere betød det 
ikke, at det var slut med aktivi-
teter og hvad de ellers havde 
planlagt, men blot at de fandt 
regntøj frem og hoppede i 
støvler. På vej til aktiviteterne 
blev der hoppet i vandpytter 
og mudder, og dette var ikke 
kun de små spejdere, men 
også lederne. Enkelte spejdere 
valgte også at blive i poserne 
og nyde vejret inde fra teltene 
med en pose slik og et spil 
kort.
 Laura Denes fra Grevinde 
Danner gruppe i Jægerspris 
havde fundet sine røde
gummistøvler frem, så hun 
kunne holde sine fødder tørre 
i det våde vejr. Rundt omkring 
i byerne har grupperne fået 
gravet render rundt om telte-
ne, og de fleste køkkenborde 
er blevet tildækket med pre-
senninger. 

Danfoss aktiviteten med fysik-
show og raketskydning har 
intet mærket til regnen. Der er 
mødt ca. samme antal spejde-
re frem til aktiviteten som da-
gen før, dog havde alle regntøj 
på. Så dette giver et endnu 
bedre fingerpeg om, at regn 
ikke har nogen betydning.
 Pionererne ved indgangen 
til forstaden var dog ikke helt 
glade for regnen, da det gjorde 
arbejdet på rafterne lidt farli-
gere end ellers, men humøret 
var stadig højt hos dem alle. 
Spejder Sport har også nydt 
godt af regnvejret og har haft 
besøg at forældre og andre 
gæster, som ikke havde fået 
regntøj med, eller spejdere 
som af en eller anden grund 
havde glemt enten regntøj el-
ler gummistøvler. 
 Så hvis man stiller det store 
spørgsmål “hvad laver en spej-
der når det regner”, er svaret 
det samme som når solen skin-
ner, dog bare med regntøj på. 
Intet kan ødelægge en som-
merlejr for en spejder, selv 
ikke mindre godt vejr.

Lauras røde gummistøvler.
Laura’s red wellies.

Det kan øse, det kan pøse, 
vi kan stadig hvad vi vil!

Tekst og foto: Spejder Camilla, 1. Dybbøl 
Mølle, der har deltaget i “mediebussen”.

Mediebussen
Mediebussen er hver dag fyldt med spejdere med en jour-
nalistspire i maven. De skriver artikler og laver video-re-
portager til www.blaasommer.dk, YouTube, Det Danske 
Spejderkorps’ øvrige medier og Raften. Medieudvalget i 
DDS står bag aktiviteten, som blandt andet drives af spej-
derjournalisterne fra Snus og Track. De er på udkig efter 
talenter, som vil være med til at lave vores blade og hjem-
mesider.
 Medieudvalget i DDS består af B&U-Redaktionen, Broen-
redaktionen, dds.dk-redak tionen, spejder.dk-redaktionen, 
Videoredaktionen, Skribentgruppen og Fotogruppen.

Hvad siger I så?
Udledningen af spildevandet 
fra 42 spejdere renses i to kva-
dratmeter med piletrææer – 
så man undgår et fedtet spilde-
vandshul og er helt CO2-neutral. 
Disse anlæg kendes som store 
stationære anlæg ved flere 
øko-samfund, men det er nyt, 
at en gruppe har det som et 
projekt at lave et midlertidigt 
anlæg, der kan transporteres 
til en sommerlejr. 
 Stenlille spejderne Lauren-
tius fra Antvorskov division 
har anlægget med på Blå Som-
mer som et førstegangsekspe-
riment.
 Hjemmefra har de haft en 
aktivitet med udplantning, så 
det de tager med på lejr er 
planter med et kraftigt udvik-
let rodnet. På lejren placerer 
de så to pallekasser på hver en 
kvadratmeter, der fores med 
en pressenning, og her place-
res al pilen og der suppleres 
med jord. Alt spildevand fra 
lejren udledes hertil, og intet 
løber i jorden. Senere skal 
Stenlillegruppen så finde ud af, 
om de to kvadratmeter er nok. 

I starten af lejren fik alle i 
gruppen en snak omkring pro-
jektet og hvorfor man gør det, 
så alle forstår hvorfor. Gruppe-
leder Torben Poulsen fortæller 
endvidere, at ingen tager spe-
cielt hensyn eller udleder min-
dre spildevand end normalt. 
Det er vigtigt, da det jo skal 
være et brugbart eksperiment. 

Pilerensningsanlæg i Storbyen

Omkring pilekasserne ses minispejder Karoline, Juniorspejderne  
Mathilde, Thyge og Daniel og tropsspejderne Nichlas og Ejvind.
The willow crates are being inspected by Cub Scout Karoline,  
Juniors Mathilde, Thyge and Daniel and troopers Nichlas og Ejvind.

Tekst: Preben Lemann, Storbyen
Fotos: Lars Hjorth

Willows help clean the 
wastewater at Storbyen.
42 Scouts of the Stenlille 
Laurentius Group of Antvor-
skov have brought a special 
experiment with them to 
camp: two wooden crates in 
which willows have been 
planted. All the watewater 
in the camp is then dis-
charged to these crates - 
nothing is allowed to seep 
into the ground. The Sten-
lille Laurentius Group will 
subsequently discuss the 
success of the experiment. 
They have discussed the 
experiment beforehand to 
make sure that everyone 
understands the motives 
behind it.
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Landkrabber og søulke  
på dybt vand

Søspejderne har indtaget 
Hostrup Sø

Landkrabber og søulke har 
indtaget Hostrup Sø. Raftens 
udsendte får lov til at komme 
en tur på vandet og møder to 
skotter på 11 år, Ross og Le-
wis fra Inverleith. De ligger 
tilbagelænet i en optimistjolle 
og ser højst tilfredse ud. ”It´s 
fun”, siger de med et smil. Et 
andet sted på vandet har fem 
spej dere fra Nykøbing indta-
get to kanoer. Drengene pad-
ler, mens Kristine ”holder 
sammen” som hun siger. Sø-
ren stråler ”Det er sjovt at 
være på vandet”, og på 

spørgsmålet om han kunne 
tænke sig at være søspejder, 
er svaret et klart ”Ja”.

Sømandsspil  
til lands og til vands
Søspejderne står bag den  
megen aktivitet på søen og 
omkring den midlertidige 
Sail Ind havn opbygget af stil-
ladser. Et sømandsspil, som 
udspiller sig på land og til 
vands, tester dels dine evner 
på vandet, men også din sø-
mandsviden. Via sms sender 
du svar på en masse poster i 
området – 220 i alt. Jo dygti-
gere du er, jo flere points op-
tjener du, og har dermed 

chancen for at stige i grader-
ne fra svabergast til admiral. 
Sail Ind er åben i alle lejrens 
aktivitetsperioder for de 
10-16-årige, og om aftenen er 
der mulighed for en måne-
skinstur for seniorer, ledere 
og hjælpere. Søspejderne hå-
ber at aktiviteterne kan være 
en øjenåbner for landkrabbe-
spejderne, hvor de oplever at 
søspejdere også er rigtige 
spejdere, men blot med en 
anden form for aktivitets-
plads.

Største søspejderaktivitet 
nogensinde
Trine fra Sail Ind har været 

med til at arrangere sømands-
spillet. En opfordring fra ak-
tivitetsudvalget lød ”Giv os 
den store pakke” og det har 
Blå Sommer fået. Hun kan 
fortælle at Maersk McKinney 
Møller, Danmarks rigeste sø-
mand ,har givet et sponsorat 
på 342.000 kr. for at realisere 
det dyrebare spil. Det er 
ikke gratis at fragte 36  
kajakker, 10 kanoer, 40 op-
timistjoller og 15 wayfa-
rerjoller til Blå Sommer. 
Derudover er der opbyg-
get havn og indkøbt 
masser af redningsve-
ste, så sikkerheden er i 
orden. Da PLanDøgn 

blev aflyst, var der run på. 
”ALT grej var på vandet, og vi 
havde travlt, men det var su-
persjovt - en kæmpe fest”  

fortæller Trine.

Da vi forlader Sail Ind lyder 
sangen ”Når en sailor går i 
land” ud over havneområdet. 
Det er tid til vagtskifte og en 
ny flok landkrabber gør klar 
til at udforske verdenshavene. 

Tekst: LPL
Foto: JHT

Kajakker lægger ud fra havnen
Kayaks leaving the harbour

Drengespejderne fra Nykøbing ror i takt, mens  

Kristine giver “thumbs up”.
Boy Scouts of Nykøbing paddle away while Kristine 

gives them the thumbs up.

Fire kenyanere har rejst over 
5000 km for at deltage i led-
ertræning på Blå Sommer. 

I Næsbjerg gruppes lejr hæn-
ger det kenyanske flag side om 
side med Dannebrog. Her hol-

der de fire kenyanere fra Nyeri 
til, når de ikke er på aktivite-
ter. Det meste af dagen er de 
optaget med lederuddannelse, 
som er en del af et støttepro-
jekt, som hovedsageligt er ar-
rangeret af Næsbjerg Gruppe.  

I Kenya har de ikke samme 
mulighed for at uddanne deres 
ledere som i Danmark, og de 
er derfor afhængige af støtte 
udefra. Ideen er at uddanne så 
mange ledere som muligt i Ken-
ya. ”Vi tager det med tilbage vi 

har lært, og så kan vi oplære 
flere af vores ledere hjemme” 
fortæller Peter Kimita.

Spejder i Danmark  
versus spejder i Kenya
Mange ville måske påstå, at 

spejder er det samme uanset 
sted og tid, det er dog ikke 
hvad Peter og de andre har op-
levet: “I Danmark er de meget 
mere sammen på tværs af al-
dersgrupperne. Det er rart at 
se at både de små og store kan 

From Kenya to Kliplev
Four Kenyans – Peter Kimita and his friends – have 
traveled more than 5,000 kilometers to be able to par-
ticipate in leader training at Blå Sommer. The four 
guys, who are staying at Næsbjerg Group, Rhodos, 
Sydbyen, are very happy to gain some leadership 
skills and to experience the Danish scouting tradi-
tion, which is mostly about social skills. The Kenyan 
scouting tradition is mostly about giving something 
back to society. The Kenyans have brought a bag full 
of plaited bracelets, which they are selling at 20 DKK 
a piece. The proceeds will help the construction of a 
Scout cabin in their hometown of Nyeri.

Fra Kenya til Kliplev

Peter Kimita og hans spejdervenner i 
fuld kenyansk uniform.
Peter Kimita and his friends  
in their Kenyan uniforms.

lave aktiviteter sammen. I 
Kenya er vi meget opdelt.” At 
være spejder i Kenya handler 
også i stor grad om at give no-
get tilbage til samfundet. Her 
lærer de blandt andet om HIV/
AIDS-faren, stofmisbrug og 
hvor vigtigt det er at beskytte 
naturen. “Vores spejdere skal 
plante 36 træer per person om 
året!” fortæller Peter. Spejder-
arbejdet er altså ikke altid helt 
ens på tværs af grænserne, må 
man fastslå.

Souvenirs fra det kenyanske
Med sig fra Kenya har Peter 
og de andre taget en sæk med 
flettede armbånd, som de sæl-
ger til andre spejdere. De ko-
ster 20 kroner stykket, og pen-
gene går til opførelsen af en 
spejderhytte i Nyeri. For dem 
der skulle være interesseret i 
de kenyanske armbånd kan de 
findes hos Næsbjerg Gruppe, 
Rhodos, Sydbyen – og så går 
pengene til en god sag. 

Tekst: Thea
Foto: MID
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Stenlænderne i Storbyen fik 
i dag besøg af en isbjørn på 
budcykel.
 
Søndag er besøgsdag for  
mange spejdere, men ikke hos 
Stenlænderne. Her er der ikke 
tradition for forældrebesøg og 
andet vedhæng. Til gengæld 
kommer Julemanden med ga-
ver. Desværre kunne Juleman-
den af logistiske årsager ikke 
komme på visit til Blå Sommer 

i år. ”Julemanden sad fast! Isen 
er smeltet, så kanen kunne 
ikke køre,” fortæller isbjørnen.
Isbjørnen med budcyklen 
sprang derfor til. Den tog over 
for Julemanden, så alle pak-
kerne kunne bringes ud.

Isbjørnen rejser miljøvenligt
”Jeg tog min budcykel det me-
ste af vejen... og så færgen der, 
hvor der var vand,” fortæller 
isbjørnen. Det er nok ikke den 

hurtigste måde at rejse på, 
men det var en dejlig tur og så 
forurenede det ikke.
 Hvor lang tid turen tog er 
der ingen der ved – selv mener 
isbjørnen et par uger, men da 
han ingen begreb har om tid, 
er det uvist om det passer. 

Jubel blandt børnene
Efter en lang (eller mindre 
lang) tur ankommer isbjørnen 
i Stenlænder-lejren. Børnene 

vrimler til, mens isbjørnen  
hiver pakkerne frem en efter 
en, alle med navn på spejdere 
– både store og små. Frederik, 
Kasper og Rasmus sidder med 
deres pakker i teltet. I pakker-
ne er alt hvad et spejderhjerte 
kan begære; slik, chips, en 
Jumbobog og et postkort fra 
mor og far. De er alle rigtig 
glade for overraskelsen; ”Plud-
seligt kom isbjørnen bare på 
den sjove cykel med pakker til 

Isbjørn på budcykel

Den miljøbevidste isbjørn kommer med pakker på budcykel til  
børnene hos Stenlænderne. 
The environmentally conscious polar bear arrives on a delivery bike, 
bringing gifts for the children at Stenlænderne.

Fredrik, Kasper og Rasmus hygger sig i teltet med chips, slik og 
Jumbobog. Det er næsten lige så godt som besøgsdag.
Fredrik, Kasper og Rasmus enjoying sweets, crisps and some light 
reading. It’s almost as good as the parents’ visit.

Tekst:Thea
Foto: ADT

Polar bear on delivery bike replaced Santa
Many Scouts received visits from parents Sunday, but the 
Stenlænderne group at Storbyen have no such tradition. In 
stead, they usually receive gifts from Santa Claus. But this 
year Santa Claus couldn’t make it, so a polar bear took on the 
task. He has traveled for a long time, but as he has no sense of 
time there’s really no telling how long. His main transporta-
tion was a delivery bike, which is of course the most climate-
friendly way to travel. All of the children received gifts and 
were delightfully surprised. They actually found the polar 
bear to be a bit more ”cool” than Santa.

– erstatter Julemanden

os!” fortæller de ivrigt. 
 De er også enige om at han 
nok er lidt sejere end juleman-
den. Pakkerne er delt ud, bør-

nene er glade og isbjørnen vil 
returnere til klimateltet før 
han vender snuden hjem til 
Grønland igen.

Hvis du i går blev stoppet af en patrulje der 
spurgte, hvor de gule balloner var, så er det for-
di du mødte en patrulje, der var på radioræs. 
Radioræset var et løb rundt omkring i hele lej-
ren og balloner i mange forskellige farver var 
det afgørende element løbet. Radioræset star-
tede med, at Radio Blå  afspiller en lyd, for ek-
sempel fuglekvidren i radioen, spejderne skulle 
så gætte om det er en solsort, gøg eller natter-
gal. Alt efter hvilken lyd man tror der blev af-
spillet skal man finde en person som stod med 
en masse balloner for eksempel en masse gule, 
grønne eller røde balloner. Ballonerne var pla-
ceret rundt omkring i lejren. Alugods juniorer 
kommer stakåndede løbende hen til de grønne 
balloner, men desværre er har de valgt den for-
kerte svarmulighed. De rupper rumpen og  

ræser nu afsted mod de røde balloner. Alugods 
Juniorer synes det er rigtig sjovt og siger

” Det er sjovt at holde 
udkig og  
skynde sig at finde 
ballonerne.”

Pludselig fik de besked om, at der er en Gucci 
ballon, hvilket er en slags bonus ballon og så er 
spejderne lynhurtigt på vej ud efter ballonen.
Ved afslutningen på løbet samles alle deltager-
ne ved Radio Blå og satte en lille hilsen på bal-
lonen som de sendte ud i verden. Måske er der 
nogen der får en hilsen som: jeg savner min mor 
og far.

Rup rumpen – radioræs

Masser af balloner blev sendt  
afsted og fyldte himlen over Stevninghus  
i går. Det var afslutningen på radioræset.

Juniorer fra Alugod Gruppe efter det spændende 
Radioræs. 
Young scouts after Radioræs which was an acti-
vity on the radio.

De mange balloner der blev indsamlet under  
Radio Blå´s ”Radioræs” blev sluppet løs sammen 
med små sedler med hilsner til venner fra nær 
og fjern. The many balloons were collected at 
Radio Blå ”Radioræs”. 
They were send towards the sky carrying small 
notes to friends from near and far.

Tekst: MH
Foto: HJC
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Attempt At beAting A record:

we need to build 1,000 kites And 

plAn to lAunch them simultAneously 

to beAt the dAnish record. this  

Activity tAkes plAce tuesdAy At  

2 p.m., but sign up now At your  

locAl cAmp Activities infor- 

mAtion stAnd. 

lederdebAt hver Aften kl.  

20.30 i ”spejdere hjælpe  

Andre” teltet på strøget.  

i Aften er emnet: spejder- 

hjælpen, fortid og fremtid,  

hvorfor er det vigtigt og  

hvordAn kAn vi fAstholde  

den gode intention?

kom i kArrierebAren i pArAdiset  

i Aften til kArriererådgivning  

og inspirAtion.

• 19.00  lokAl pr, kArriererådgiv-

ning for grupper v/kommu-

nikAtionskonsulent jeAnet-

te hedegAArd

• 20.00  mød en spejderchef, spejder-

cheferne er på vAlg til 

korpsrådsmødet 2009. kom 

og mød helle  

dydensborg og hør om det 

er en opgAve for dig.

skriv til: spinfo@blaasommer.dk

Navn: Nanna Thomasen
Alder:  23 år, 16 af dem i Det Danske  
Spejderkorps.
Spejder beskæftigelse: Senior og PLan 
team.
Civil beskæftigelse: Pædagog studerende.
Bedste spejder oplevelse: Blå Sommer 
1994, jeg var lederbarn og spiste alt det is 
jeg kunne.
Drømmespejder pigen: Hun er sej, kravler 
i rafter og sådan. Hun er tøsen i forholdet, 
har langt lyst hår og rene negle.
Spejderdate: Det er noget med et lejrbål, 
en lille guitar, holde lidt i hånden. Så måske 
et tomt telt og nogle Sommersby. Ellers 
kunne det være noget med en hængekøje 
under stjernehimlen.

Er du pigen Nanna søger, kan du  
kontakte hende på mobil 28262091  
eller finde hende i mormors  
lounge i paradiset.

Enten eller...
Tændstikker eller lighter

Kitkattelt eller iglotelt

Jeans eller zip-off bukser

scout leAders debAte sessions dAily 

At 8.30 p.m. At the ”spejdere hjælper 

Andre”/duty to others tent At strøget. 

tonight ’s theme: how do we mAin-

tAin the good intention? 

centrene præsenterer: lys på søen

lAv din egne lille sivbåd og søsæt 

den sAmmen med et lys på hostrup sø 

sAmmen med 3000 Andre spejdere.

ingen tilmelding, men hent mAteriA-

le i vikingebyen ny-hedeby (syd for 

østbyen) ved Aktiviteten ”centrenes 

spejderløb på lejren” og medbring 

båden tirsdAg kl 20 ved scenen.

lights on the lAke
mAke your own little reed boAt. join 3,000 others for the lAunch of cAnd-le-lAden boAts At ny-hedeby (south 

of østbyen). show up At 8 p.m. And 
bring your boAt. no pre-registrAtion
                      necessAry.

12 skotter søger en mini-bus de kAn låne eller leje til en tur til lego-lAnd. kontAkt mAjbrith i dioden, nordbyen, hvis du kAn hjælpe.

Tekst: Stærk
Foto: HW

Det var lige præcis det der 
skete for Søren og Anne Mette 
(nu) Thygesen, da de lørdag 
gav hinanden deres ja på Hol-
megårds grønne plæner. 
37-årige Søren friede til 32-åri-
ge Anne Mette til en julefro-
kost, og til trods for at han al-
drig har været spejder, var det 

med et ultimatum: ”Hvis vi 
skal giftes skal det være på Blå 
Sommer” Anne Mette der har 
været spejder siden hun var 8 
år gammel var naturligvis med 
på idéen. Som sagt så gjort, 
med Sørens børn Rikke på 9 år 
og Casper på 13 som henholds-
vis brudepige og brudesvend 

og en snes spejdere som vid-
ner blev de lørdag viet af 
Aabenraa Borgmester. Det 
lykkelige brudepar forventede 
mellem 60-100 gæster til festen 
og tilbringer bryllupsnatten i 
et privat telt på Blå Sommer.

Bryllupskys.

Espalier og risfald.

Tekst: Stærk Foto: JN

Ved du hvornår en blomst er er smukkest? 
(Nej.) 
Når du har den i hånden.- Jakob

Single- 
spejderpigen

PINK PATR L

Engang imellem sker det, man møder en mand eller kvinde man ikke kan stå for og plud-
selig slår det gnister. Og engang imellem sker det, at man beslutter sig for, at man ikke kan 
leve uden den her person, og man planlægger bryllup. Og engang imellem sker det, at det 
planlagte bryllup holdes på Blå Sommer.

Blåt Bryllup  
i kjole og hvidt

So your a 

girl, huh?

- Maria

Er det bålet, der er 

så hot, eller er det 

bare dig?

- Emma og Charlotte

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.

Opslagstavlen
Noticeboard

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.

rekordforsøg!
vi skAl hAve bygget 1000 drAger, der Alle skAl i luften sAmtidig for At slå dAnmArksrekorden. Aktivite-ten foregår tirsdAg kl 14, men til-meld dig Allerede nu i underlejrens AktivitetsinformAtion.

geist-ArrAngement for 

12-16 årige idAg kl. 9. vi 

stArter ved store sce
ne. 

tropsledere
 hAr møde-

pligt. medbring mAdpAkke 

og mød op til tid
en!

geist Activity for 12-16s todAy At 9 A.m., stArting by store scene. troop leAder pArticipAtion mAn-dAtory. bring your own lunch And be on time!

Sometimes a man and a woman meet, and sometimes sparks fly, and sometimes they 
want to make a greater commitment – and sometimes that means wedding plans.
Søren and Anne Mette Thygesen said their “I do”s on the green lawn of Holmgård. When Søren 
proposed to Anne Mette at a Christmas party they agreed that the wedding should be held at Blå 
Sommer. Søren’s children also attended the ceremony, which was headed by the Mayor of  
Aabenraa, and the happy couple expected between 60 and 100 guests for the party Saturday night.



Find 5 fejl

Løven | 22.7-22.8 Vandmanden | 20.1-18.2 

Jomfruen | 23.8-22.9 Fisken | 19.2-19.3

Vægten | 23.9-22.10 Vædderen | 20.3-19.4 

Skorpionen | 23.10-21.11 Tyren | 20.4-19.5 

Skytten | 22.11-20.12 Tvillingen | 20.5-20.6 

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

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

Find Helga
– og vind is

Mandagens Helga
Helga of monday

Foto: MDA

Det Blå horoskop Løsninger fra Rafterøg søndag

Hold øje med store kattedyr i usædvanlige far-
ver. De kan måske betyde noget for dig. Eller 
også skal du bare gå tidligere i seng om  
aftenen.

Du har en tendens til søsyge. Hold dig derfor 
på åbne arealer, helst marker, og lad være med 
at sejle.

Hvis du går baglæns, vil du opleve verden på 
en helt ny måde, hvilket vil være anderledes i 
forhold til hvordan du plejer at opleve den.

Du har taget dine sokker omvendt på.

Undgå bier i dag. 

Hvis du på det sidste har følt dig våd og trist, 
kan det hjælpe at tage regntøj på. Ellers kan 
det være fordi der er en der går og hælder 
vand på dig hele tiden, bed ham eventuelt om 
at holde op.

Giv en krammer til en du ikke kender. Det er 
måske starten på noget, eventuelt en lille bry-
dekamp hvis personen ikke har lyst til en 
krammer.

Du har en sang i hovedet. Det er ganske  
irriterende for alle andre, da du konstant  
synger den.

Du skal sørge for at omgive dig med menne-
sker der deler din fritidsinteresse.

Du har svært ved at finde dine ting for tiden. 
Det kan hjælpe at rydde op.

Hvis du har svært ved at forstå hvad folk siger 
til dig, er det højst sandsynligt fordi de er  
jyder/københavnere/svenskere/noget andet.

Hvis du er væk hjemmefra, vil du måske møde 
en masse mennesker du ikke kender. Snak 
med dem hvis du har lyst.
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Spørgebjørnet

Tekst: SMP Foto: TAA

Flyttedag for aktiviteter
Nogle af aktiviteterne har ændret place-
ring i forhold til den placering, der blev 
præsenteret før lejren. Inden I går ud på 
aktiviteter, for eksempel i Forstaden, så 
tjek placeringen af aktiviteten. Informati-
on om aktiviteternes placering kan fås i 
underlejrenes informationer og på www.
dds.dk/blaasommer
Som eksempel er Centrenes kropsmaskine-
ri flyttet til A34, og Robin Hood er flyttet 
til A10. Hvis I møder op på det oprindelige 
sted, vil I få en lang uønsket gåtur.

Moving Day for Activities
New locations different from those pre-
viously announced have been given to 
some activities. So remember to check the 
locations before you visit them. Updated 
information about the activities can be 
found at each subcamp information stand 
and at www.dds.dk/blaasommer.

PLEASE 
NOTE!!

Vi tager forbehold 
for tryksejl og  

ænder, der  
ellers måtte  

 i avisen.

Filbert og
globetrotteren Sydney

Greg King med fåret Sydney og Filbert.

Greg King together holding Sydney the Sheep and Filbert.

Fåret Sydney er maskot for Gloucesters-
hire Scouts.
Sydney the sheep, who is the mascot of 
the Gloucestershire Scouts.

On his way around Blå Sommer, Filbert meets the sheep Sydney from the 
Gloucestershire Scouts. Sydney tells Filbert about all the camps he has 
been to. 
 At one camp he was kidnapped by a goose and made the frontpage of 
the camp newspaper. Luckily he was returned to his group. Later a dog 
peed on him, and he had to be washed. Sydney likes to sleep in tents and 
to meet new people. Hiking is also one of his favorite things. 
 He dislikes being grounded for returning to camp late, and he hates 
rain! Sydney the sheep has got his own facebook group. Filbert is very 
impressed as he leaves for his newsdesk.

På sin vej rundt på Blå Sommer mødte Filbert Sydney, et 
spejder-får fra Gloucestershire Scouts.

Da jeg gik rundt oppe ved storbyen, kom jeg forbi en spejdergrup-
pe fra England. Jeg tænkte, at det kunne være sjovt at snakke med 
en bamse fra et andet land. Inde i lejren mødte jeg Greg King, en 
spejder fra Gloucestershire Scouts. Han fortalte om deres maskot  
Sydney, som havde været med gruppen på alle deres spejderture. 
På vej ind så jeg en tjek-in tavle, hvor der er billede af alle i lejren, 
her var Sydney også på. 
 Greg hentede Sydney og vi satte os ved køkkenbordet og snak-
kede. Sydney fortæller: ”Første gang jeg var på spejderlejr var i 
2006 i England. Der var jeg ren og pæn, men det varede ikke læn-
ge, før jeg fik jord under klovene og smag for spejderlivet. Derfor 
ville jeg afsted igen året efter, men denne gang gik turen til Hol-
land. Det var en forfærdelig tur, fordi en bamse-gås kidnappede 
mig, og jeg kom på forsiden af lejravisen! Pinligt! Heldigvis blev 
jeg fundet og afleveret tilbage til min gruppe. På en senere tur kom 
en hund forbi og tissede på mig. Det var bestemt ikke sjovt, og jeg 
måtte vaskes med sæbe, og det hader jeg.” 

Regnvejr er ikke et hit
Jeg synes, det var meget spændende at lytte til alle de ting, Sydney 
havde oplevet, og håbede på at jeg selv ville få så mange oplevelser. 
Han havde endda fået en side på Facebook! 
 Jeg spurgte ham om ,́ hvad han bedst kunne lide ved spejderli-
vet: ”Jeg elsker at tage på hike og møde nye mennesker. Det er 
også hyggeligt at sove i telt.” Jeg blev også nødt til at vide, hvad han 
ikke kunne lide ved at være spejder: ”Jeg kan ikke lide regnvejr, for 
så bliver jeg våd og kan godt krympe! Nogle gange kommer jeg for 
sent hjem til lejren, og så får jeg stuearrest, det er ikke sjovt.” Jeg 
sagde tak for interviewet og håbede på at møde ham igen på en 
anden lejr.



16 Raften | 20. juli 2009 | Nr. 5/8

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: HW

Katrine fra Esbern Snare 

Gruppe elsker rafter!

Våde rafter


