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Endelig
Blå Sommer 

Oplev blå energi
Midt i lejren er der bygget en energi- 
lejrplads med mulighed for at prøve  
og udvikle maskiner.. . . . . . . . . . . . Side 5

De hjælpende hænder
I dagene op til Blå Sommer har over  
1000 hjælpere bygget lejren op.  
Læs om noget af det hjælperne  
arbejder med. . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 6

Pink patrulje melder klar 
Kærligheden på lejr er øverst på  
dagsordenen. Se hvordan Pink patrulje  
kan hjælpe dig. . . . . . . . . . . . . . . . . Side 13

Rafterøg  – se hvad vi 
tilbyder 
Slap af i fem minutter med hovedbrud,  
quiz og sjov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 14

Lejrcheferne svarer igen
Se hvorfor lejrcheferne mener vi skal have 
fokus på klima på Blå Sommer . . . Side 2

Spændingen er udløst og nu er vi endelig klar. Op mod 19.000 gla-
de spejdere fyldte i går grusvejene fra Kliplev på deres vej ned mod 
Blå Sommer. 
 Parate til ni livlige dage fyldt med aktiviteter af alle slags. For-
ventningerne lyste ud af øjnene på spejderne, der havde travlt med 
at komme ned til lejren. Tiden med foropgaver og andre forbere-
delser er forbi. Nu skal det hele afprøves i praksis. ”Jeg glæder mig 
til at hygge. Det er så hyggeligt at sidde ved lejrbålet. Og opga-
verne er også hyggelige,” siger Kasper fra Skivegruppen.
 Ida fra samme gruppe var lidt mere forbeholden. Når hun tæn-
ker på korpslejren, forbinder hun  det med arbejde. ”Vi skal slå telt 
op. Det tager lang tid,” siger hun allerede træt ved tanken.  Allige-
vel er hendes mave fuld af sommerfugle. ”Fordi det er sjovt. Det 
hele er så sjovt,” smiler hun.

Møde nye spejdervenner
På lejren vil spejderne kunne deltage i flere hundrede aktiviteter. 
Der er fokus på klima og træning. Og der SUS på vej til spejderne 
med aktiviteter, hvor de er flere tusinde sammen på en gang. Det 
handler om kæmpefoto, lys på søen og jagten på spejderånden.
 Gruppen Ulf Jarl ankom til Kliplev sidst på formiddagen, og 
Laura og Andreas fra gruppen ser frem til Blå Sommer. For dem er 
mødet med nye spejdervenner en ligeså stor del af korpslejren.
”Jeg glæder mig til at møde nye mennesker og nye oplevelser” si-
ger 15-årige Laura, der dog også glæder sig til at kunne nyde sin 
seng ekstra meget, når hun kommer hjem fra Blå Sommer. ”Jeg 
håber også på at få mere spejdererfaring,” siger Andreas og fort-
sætter. ”Jeg håber på at blive bedre til normalt spejderarbejde og  
få bedre lederevner,” afslutter han. De glæder sig dog også begge 
til PLan døgnet.

Lejren i sigte

Startskuddet til Blå Sommer er gået og ind vrimler det med spejdere i alle aldre. Foran venter ni livlige dage 
med aktiviteter af alle slags.

Tekst: Mona
Foto: JT og JN

Spejdere kommet hele vejen fra Canada.
All the way, from Canada.



Lasse fra Hellerup Spejderne er 
i gang med morgenmaden for 
at få gang i rugbrødsmotoren.
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Borgmester Tove Larsen fra Aabenraa Kommune byder alle velkom-
men på Blå Sommer.
Tove Larsen, Mayor of Aabenraa welcomes everybody to Blå Sommer

The Mayor of Aabenraa 
welcomes 19,000 new  
inhabitants

For the people of Aabenraa 
it is a joy when every fifth 
year we see droves of happy 
blue scouts and guides ar-
riving from all corners of the 
country.
 Scouting epitomizes the 
saying that a success is only 
a success when it is shared 
by others.
 It is impressing when so 
many volunteers plan and 
carry out a gathering of this 
size.
 We hope you will also 
find time to see all the things 
that our town has to offer.
Tove Larsen
Mayor of Aabenraa

Frederik Karmdal og Inger L. Christiansen svarer på hvorfor DDS pludselig skal være grønne, bare fordi det er moderne.
Frederik Karmdal og Inger L. Christiansen is telling why Blå Sommer should suddenly be green, is it a fashion phenomenon?

Velkommen til  
Blå Sommer 2009  
Aabenraa

+22°

Vejret i dag 
En del sol, men også risiko for en enkelt byge ud på eftermiddagen.  

Let til jævn vind fra sydvest, som tiltager en smule sidst på dagen.  

I nat tørt og skyfrit og temperaturer ned til 13° med svag vind fra syd.

Kilde: DMI

Når 19.000 spejdere sætter 
hinanden stævne til Blå 
Sommer 2009, venter der 
store oplevelser for alle - 
både spejdere, spejderlede-
re og besøgende i lejren. 
Også for os her i Aabenraa 
Kommune er det en glæde, 
når vi hvert 5. år oplever 
flokkevis af glade blå spej-
dere komme vandrende fra 
stort set alle verdenshjørner 
til og fra lejren.

En succes er kun en rigtig suc-
ces, når den er skabt i fælles-
skab med andre. Det er spej-
derarbejdet generelt og stævnet 
her i særdeleshed et rigtig godt 
eksempel på.

 Med 19.000 deltagere er lej-
ren på størrelse med en mindre 
provinsby, og det kræver et om-
fattende stykke arbejde at plan-
lægge og afvikle så stort et 
stævne. Jeg synes, det er impo-
nerende, når så mange frivillige 
kræfter i fællesskab får tingene 
til at lykkes til gavn og glæde 
for alle.
 Jeg håber, at I under jeres 
ophold får tid og lyst til at kigge 
jer omkring i området. I Aaben-
raa Kommune har vi mange 
hyggelige byer og en dejlig na-
tur. Her er åbne vidder med 
højt til himlen, bakkede land-
skaber og skove. Med tre fjorde 
og hele ni blå flag langs bade-
strandene er der gode mulighe-

der for alle former for aktivitet 
både til lands og til vands. Du 
kan også hoppe i bølgen blå i 
svømmehallens vandland eller 
lade dig friste af en fjordsafari 
eller piratsejlads. Er du til shop-
ping og cafébesøg, så er Aaben-
raas hyggelige gågade et must.
 På ”Strøget” her på pladsen 
har Aabenraa Turistbureau åb-
net en butik og her kan du få 
informationer om stort set alt 
mellem himmel og jord i det 
sønderjyske.
 Velkommen til Blå Sommer 
2009 og rigtig god fornøjelse.

Tove Larsen
Borgmester
Aabenraa Kommune

Siden i lørdags er en flok seniorer vandret gennem syddan-
mark. Invitationen til eventyret kom fra en spejderprinses-
se, en spejderdreng og det plaprende æsel 

Godt gemt mellem træerne nær Frøslevlejren gemmer en lille 
gruppe seniorer sig. Da Raften møder spejderne er der endnu søvn 
i øjenkrogen og en enkelt eller to ligger endnu og snuer. Men de 
har også arbejdet hårdt for at komme så tæt på Blå Sommer. Senio-
rerne kommer nemlig hele vejen fra København, hvor de tog fra i 
lørdags.

Inviteret af en prinsesse
Hver dag er vi gået cirka 10 kilometer,” fortæller Bo Visfeldt, DA-

SEN i Mølleå Division, der sammen med Sif og Marie fra Hellerup 
Spejderne står bag seniorforlejren. De tre synes der manglede en 
forlejr, så derfor lavede de en selv.. ”Vi ville gerne have en senior-
pilgrimsfærd med alt det sjov og ballade, der skal laves inden vi 
kommer til lejren og skal passe de syvtusindsyvhundredeogsyvog-
halvfjerdssindstyve små blå spejdere,” siger Bo, Sif og Marie på 
samme tid. Det mærkelige sprogbrug stammer fra invitationen til 
forlejren. Det var nemlig spejderprinsessen, spejderdrengen og 
det plaprende æsel, der inviterede til turen over Fyn.

Fumlemærket
Undervejs har de 25 deltagere udforsket nogle af de dueligheds-
tegn, som der normalt er forbeholdt yngre spejdere. Blandt andet 

har de leget kropstwister, siger Sif: ”I kropstwister, trækker man et 
kort, hvor der står en kropsdel. Derefter trækker man endnu et 
kort, som viser hvilken anden kropsdel, den skal røre. For eksem-
pel højre albue til højre knæ,” forklarer Sif. Ifølge de to piger skulle 
legen give fumlemærket. De tre seniorer er alle enige om, at det 
indtil videre har været en fantastisk tur. De har dog en enkelt anke. 
”Der var ikke helt så mange tilmeldte, som vi havde håbet,” bekla-
ger Marie. Alligevel er alle tre klar på at arrangere noget lignende 
en anden, hvis det bliver nødvendigt.

25 spejdere og ét æsel på tur

Bo Visfeldt, Sif og Marie viser 
spejderprinsessen, spejderdren-
gen og det plaprende æsel 
frem.

Tre af seniorerne har mødt re-
sten ved føslevlejren. De er 
kommet hele vejen fra Køge på 
cykel.

Tekst: Mona
Foto: JT

De kom med tog, bus og bil... 
Blå Sommer 2009 skal vi fokusere på klimaet. Vi har spurgt 
lejrcheferne, om vi ikke altid har været miljøbevidste. 

Hvorfor skal Blå Sommer være grøn? 
Frederik: Spejderarbejdet er nødt til at blive grønt. Med de klima 
problemer, vi har i verden, er det nødvendigt, at vi som ungdoms-
organisation gør noget for at blive bedre til at passe på miljøet og 
klimaet. Inger: Spejderarbejdet er grønt. En spejder værner om 
naturen. Vi skal bare have udvidet natur til også at omfatte klimaet 
og noget miljø. 
Hvilke forskelle vil spejderne mærke? 
Frederik: Spejderne vil opleve, at der er ting, der er lidt mere be-
sværlige, end de plejer at være. Det ville være nemmest, hvis alle 
kørte med bus herned. Men den største klima belastning her på 
lejren er transporten herned. Det har været meget vigtigt for os at 
flytte så meget af transporten over på tog. Inger: Spejderne rejser 
på lidt uhensigtsmæssige tidspunkter. Det er nogle, der skal tage 
tidligt hjemmefra og nogen kommer sent herned. Og det samme 
når vi skal hjem. Det tager længere tid. 
Er det ikke bare et modefænomen at være klimabevidst? 
Inger: Der fokus på klima og CO2. Hvis vi ikke tog del i det ville 
det være rigtig dårligt spejderarbejde. Vi er en del af det samfund, 
vi lever i. Vi skal ikke bare binde flagknob. Jeg synes ikke det er 
modefloppet, det ville være floppet ikke at gøre det. Frederik: Det 
var også den voksende debat, og  ”en ubekvem sandhed” der gjor-
de mig opmærksom på de problemer, vi har. Jeg håber, at det ikke 
bare bliver noget der slutter sammen med Blå Sommer.

Tre stærke til lejrcheferne

Tekst: Stærk  Foto: HJC

Camp managers answer 
questions
In light of this camp’s focus on 
climate changes we have inter-
viewed the camp managers, 
Frederik and Inger, about be-
ing environmentally conscious. 

Here are a few of their answers 
boiled down: 
Why the green profile? Fred-
erik: Given the climate prob-
lems we are facing, we must 
take steps to protect the envi-
ronment. Inger: Scouts are 

green; a scout safeguards the 
wildlife. We should expand the 
concept of wildlife to include 
climate and environment. 
What are the biggest changes 
at this camp? Frederik: this 
year the scouts will experience 

a little more inconvenience. 
Buses are a big climate liabili-
ty, so we have made it a priority 
to increase the use of trains for 
transportation. Inger: some 
scouts will have to leave home 
early and some will arrive late 

because of increased travel 
time to camp.
Isn’t climate awareness just a 
fad? Inger: We are a part of the 
world around us, and we 
should take responsibility, not 
just be tying knots. Frederik: 

the increased public debate 
and “An Inconvenient Truth” 
increased my awareness of the 
problems. I hope this aware-
ness will continue beyond Blå 
Sommer.

90,8FM

Program:

7.30-9.10
Morgen på Radio Blå
Nyheder
Camp News

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

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

90,8FM

Fra Århus-området har en stør-
re flok på omkring 100 valgt at 
cykle til Blå Sommer. (Brød-
tekst) Tirsdag eftermiddag mø-
der vi dem på landevejen syd 
for Vejen. Dog ikke alle 100. “Vi 
er vist nærmest fortroppen,” 
siger Jack fra Viby-spejderne, 
en af initiativtagerne til cykeltu-
ren. Han er i selskab med to le-
dere og fire spejdere fra Viby-
Kongsvang. “Vi skulle have 
været flere, men der var nogle 
der faldt fra lige før vi skulle af 
sted - den ene fordi hun bræk-
kede foden i en trampolin,” for-
tæller Katrine. De tog hjemme-
fra mandag formiddag og 
mødtes med de 100 andre ved 
Rørbæk Sø, hvor de overnatte-
de i bivuakker og sheltere. Nu 
går turen til Vojens, hvor Jack 
har lejet svømmehallen så de 
100 trætte og svedige cyklister 
kan få en tiltrængt svømmetur. 
Nogen uheld undervejs? “I gå-
gaden i Vejen må man gerne 
cykle, men der er pæle for at 
forhindre bilerne i at køre ind,” 
siger Katrine. “Det havde Ida 
ikke set. Pælen væltede, Ida fik 
et blåt knæ!” Har der været tid 
til sightseeing undervejs? “Vi 
overvejede at se Jellingstenene, 
men vi havde så god fart på da 
vi passerede,” fortæller Jack, 
“men vi så Kongeåen!” Jack 
fortæller at turen har fået til-
skud fra Skt. Georgs Gilderne, 
Århus Skov Division og Midt-
byen. “Det er vi meget glade 
for,” siger han. Presser lederne 

About one hundred scouts 
and guides have chosen to 
ride their bikes to Blå Som-
mer. They left home on 
Monday, and have spent two 
nights in bivouacs and shel-
ters on the way. There has 
been little time for sightsee-
ing, and no serious accidents 
- only a bruised knee

... og nogle kom cyklende

Fuld fart frem mod Blå Sommer

jer? spørger vi spejderne. “Nej, 
det er os der presser dem!” 
Flokken glæder sig til at mødes 
med de 100 andre ved Vojens i 
aften. 

Tekst MAA
Foto: HHM

Kortet studeres og ruten plan-
lægges
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BLÅ
SOMMER
BATTLE

blåsommer.dk

I kan vinde sejt lejrlir fra Spejder Sport.

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

Torsdagsbattlen er igang.
Vis jeres lejr!
Hvem har det flotteste køkkenbord, skæveste 
telt eller sejeste bålsted? 

Vinder af udfordring 4 blev:
SSK 87 - mikroledere med 
“Blå eller grøn spejd? Vi 
tager et kompromi!!” 

De fire pigespejdere hørte om 
Blå Sommer, og da Yvonne har 
familie i København, var det en 
god anledning til at rejse klo
den rundt for at deltage. Efter 
et besøg i København har pi
gerne i dagene op til lejren væ
ret i Home Hospitality i Århus 
hos spejdere fra Hammelug
lerne. Tirsdagen var afsat til et 
besøg i Den Gamle By i Århus, 

en tur til stranden  og så tilba
ge for at pakke inden turen ons
dag gik sydpå til teltbyen ved 
Hostrup Sø, hvor spejderne lig
ger i Midtbyen, fulde af for
ventninger og spændte på hvad 
der skal foregå.
 Vi vil besøge de fire piger 
igen når lejren er godt i gang.

Tekst: MAA
Foto af: Privat

Possibly the longest journey to Blå Sommer has been under
taken by Yvonne, Alicia, Michelle and Victoria. They come from 
New Zealand, and have spent some days in Copenhagen and 
Århus before arriving at camp. We will talk to them again later 
in the week.

Gæsterne kommer 
langvejs fra
Hvor langt kan man rejse for at komme til Blå Sommer?  
Den længste rejse må være fra New Zealand, præcis på den 
anden side af Jorden. Herfra kommer en lille gruppe på fire 
spejdere: Yvonne og Alicia (14 år) fra Whakatane, og Michelle 
og Victoria (16 år) fra hovedstaden, Wellington.

New Zealand-spejderne på besøg i Den Gamle By i Århus, før turen 
til Blå Sommer.
New Zealand guides visiting The Old Town in Århus before heading 
for Blå Sommer.

På et af lejrens højeste punkter troner Storbyens skyline, der i sig 
selv rager yderligere 8 meter op. Ole Jacob fra Brønshøj fortæller: 
Vi har bygget en bymur om en del af Storbyens torv, og portene 
her er lavet som Københavns gamle byporte med Nørreport,  
Vesterport og Østerport – og som i alle storbyer bliver der snart 
malet en del graffiti på muren. Vi har været 56 mand til at bygge 
bymuren. Søndag og hele mandagen byggede vi vores skyline, 
som ses på billedet. Skylinesilhouetten er ikke en bestemt by, 
men tegnet i fri fantasi for at symbolisere alle storbyer. Den er lej
lighedsvis indrammet af lys, så kom forbi sent om aftenen – og få 
et flot syn.

Storby skyline
Situated on one of the highest points in camp, you’ll find the 
Storby (metropolis) skyline. It is a town wall with city gates 
made to represent any metropolis in the world. Come by at 
night and see the wall illuminated.

I underlejren Storbyen er det muligt at få et billede af byens sky-line.
In subcamp Storbyen you can take a picture of the skyline. 

Storbyens Sky-Line

Tekst: Lehmann
Foto: Lars Hjorth

Stevninghus har noget af 
landets fineste grundvand – 
regnvand der gennem mange 
årtier er blevet filtreret gen-
nem jordlagene til det er 
endt et lag adskillige meter 
under jordoverfladen. Og 
alligevel blev der i forlejren 
blæst alarm: der var bakte-
rier i vandet. 

Det viste sig dog at det ikke var 
grundvandet der var problemer 
med, men de tanke som vandet 
bliver pumpet op i.
 ”Det var ikke farligt,” fortæl
ler Lars Sørensen, som er chef 
for VVS i lejren, ”vi drak selv af 
det, men embedslægen syntes 
alligevel at vi skulle koge van
det indtil prøverne var rene 
igen. Så blev der pumpet bakte
riedræbende brintoverilte gen

nem systemet, og der blev igen 
taget prøver.”
 Det tager tre dage at få svar 
på prøverne, så man ventede 
spændt. Imens trådte kommu
nen og militæret til og kørte 
store tankvogne med rent drik
kevand ind i lejren ind i lejren. 
Og kommunens folk roste vo
res teknikere for den måde de 
havde håndteret situationen på: 
uden panik, men roligt og ef
fektivt.
 Tirsdag  dagen før spejder
ne skulle komme  kom svaret: 
Vandet er rent.
 ”Du skulle have set lejrche
ferne og spejdercheferne hop
pe og klappe,” siger Lars. ”Nu 
har vi igen noget af landets fi
neste drikkevand.”

Tekst: MAA

Drik bare løs

The drinking water at Blå 
Sommer is ground water, 
some of the finest ground 
water in Denmark.
 In the precamp, howev
er, bacteria were found in 
the water. It turned out to be 
a problem in the tanks, not 
the ground water, and after a 
thorough cleaning of the 
tanks, we now again have 
the finest drinking water  so 
go ahead and drink it.

Raften har erfaret at der på 
tidligere Blå Sommer har 
været massive besøg i Su-
perBrugsen i Kliplev. Tidli-
gere er Super Brugsen ble-
vet næsten tømt af sultne 
spejdere der ikke har fundet 
lejrmaden tilfredsstillende. 
Vi drog af sted mod Super-
Brugsen for at finde ud af 
hvordan de ruster sig til 
endnu en Blå Sommer. 

I SuperBrugsen møder vi An
ders Jensen der er brugsudde
ler, han fortæller os hurtigt at 
dette er hans første Blå Som
mer og ikke mindst at det også 
er alle de andre ansattes første 
Blå Sommer. Anders har ikke 
haft held med at opstøve tidli

gere erfaringer og han har der
for måtte bruge sin sunde for
nuft og forsøge at regne sig 
frem til hvad spejderne vil købe 
mest af.
 Umiddelbart regner Super
Brugsen med at spejderne går 
efter frugt, grønt, slik og drik
kevarer, men om han har ret 
kan kun tiden vise. Allerede 
tirsdag morgen var der tomme 
huller på hylderne, men An
ders Jensen er fortrøstnings
fuld: 
“Frugt og grønt, mælk og brød 
kan vi bestille fra dag til dag. 
Det er værre med tørvarer, det 
får vi en til to gange om ugen” 
 Lige nu er SuperBrugsens 
store udfordring at man har en 
større renovering i gang. Det 

betyder at de ikke kan opbeva
re lige så mange vare som tidli
gere. Så kære spejdere, vær 
gode ved Kliplevs nye brugsud
deler, han er først ved at lære 
det. Raften tager senere på 
ugen tilbage og besøger An
ders Jensen endnu engang for 
at se hvordan det går.

Tekst: Stærk
Foto: HJC

SuperBrugsen 
forberedt på invasion

Amanda på 9 år har været 
spejder i et år og er i mor-
gen på vej mod sin første 
Blå Sommer.

Vi mødte tilfældigt Amanda i 
Kliplev og fik en snak med hen
de om hendes forventninger til 
Blå Sommer og hvorfor hun er 
spejder. Amanda fortæller at 
hun startede til spejder for et år 
siden – hendes mor havde hørt 

at de blå spejdere i området 
holdte en åben dag hvor alle 
kunne være med, og da Aman
da godt kunne lide at være ude 
i naturen var det naturligvis no
get hun skulle med til, og så 
blev hun. Nu er hun så på vej til 
den første Blå Sommer, hun 
glæder sig rigtig meget og for
tæller at hun skal med sin bed
ste veninde fra spejder Elisa
beth, de skal sove i telt og 

hygge i teltet rigtig sent, for 
mor er der nemlig ikke til at 
sige hvornår man skal sove.
 Alle husker deres første Blå 
Sommer og hver gang det af
holdes skabes nye minder fra 
den helt specielle "første" Blå 
Sommer.

Blå Sommer for første gang

Amanda, Svaneungerne fra Fre-
derikssund, glæder sig til at 
snakke og hygge hele natten i 
teltet sammen med sin spejder-
veninde.
Amanda, of Svaneungerne Fre-
derikssund, is looking forward 
to staying up all night talking 
and joking with her scout fri-
end.

Midt i lejren har spejdere 
fra Starkad Klan, Sortebrød-
rene fra Odense, opbygget 
en energi-lejrplads. 

Under titlen Blå Energi har kla
nen forsøgt at afprøve så mange 
energiaktiviteter som muligt. 
”Der var mange flere aktivite
ter på tegnebrættet,” siger Ri
chard Redder Pedersen, ”vi har 
kun de bedste ideer med.” Sam
men med Anders Tofthøj An
dersen har han udtænkt lejr
pladsen, som de har været otte 
mand om at bygge op.
 Her er en udstilling af ener
gibesparende – og energiska
bende – ideer: en cykelgenera
tor, en trædemølle og en vind   
mølle, som alle for eksempel 
kan oplade en mobiltelefon, 
ganske gratis.
 Der er en konkurrence om 
at få vand til at koge med mindst 
mulig mængde brænde. ”Det 
foregår på Sudankomfurer,” 

fortæller Anders, ”så her kan 
spejderne lære om at spare på 
brændet.”
 På pladsen står også en stor 
container fyldt med gammelt 
jern. ”Det er til at bygge Storm
Pmaskiner,” siger Anders. ”Vi 
har værktøj, og der er materia
lerne, så er det bare om at gå i 
gang.”
 Vi spørger hvad spejderne 
kan bruge aktiviteterne til. 
”Det vigtigste er at spejderne 
har det sjovt,” svarer Anders, 
”men hvis de også forstår 
spørgsmålet om hvad energi 
er, lidt bedre, så har vi opnået 
meget.” Richard tilføjer: ”Det 
skal sætte gang i tankerne og 
få folk til selv at handle. Alle vo
res aktiviteter kan laves hurtigt 
og med simple materialer.” Op
skrifter og beskrivelser vil kun
ne findes på internettet.

Tekst: MAA
Foto: HHM 

The campsite called ’Blå  
Energi’ (blue energy) is 
filled with activities dealing 
with energy. Here you can 
learn how to make your own 
generator, using wind or  
human power. There is a 
competition to make water 
boil using as little firewood 
as possible. In a container 
you have a veritable scrap 
yard that you can use to  
create your own neverseen
before invention.

Blå Energi
Klima er et fokuspunkt på 
Blå Sommer, og derfor har 
en arbejdsgruppe i længere 
tid prøvet at finde ud af 
hvordan Det Danske  
Spejderkorps kan blive mere 
klima- og miljøbevidste. 

Arbejdsgruppen har lavet en 
klimahåndbog som grupperne 
(hvis de ikke allerede har den) 
kan afhente i Klimateltet på 
Strøget.
 Iben Langgaard, som er 
medlem af arbejdsgruppen, 
fortæller at Klimateltet er et 
sted hvor man kan få svar på 
mange spørgsmål om klima og 
miljø, og der foregår en række 
aktiviteter i og omkring teltet. 
Som man kan se på plakater 
rundt omkring, kommer der 

folk fra spændende steder: 
blandt andet Randers Regn
skov, Danfoss Universe og 
Fjord og Bælt Centeret, for at 
vise hvad de kan. Der er plads 
til omkring 100 personer i teltet 
og flere udenfor, fortæller 
Iben. 
 Man kan også høre om mad
pyramiden, set med CO2øjne, 
og selv prøve at lave en solcel
lelygte. 
 Christian From Sørensen 
demonstrerer lygten for os: 
”Den kan laves for under 150 
kr, og her er det især de genop
ladelige batterier der koster.” 
Et amerikansk firma sælger 
dem i Afrika, hvor der er sol 
nok. For eksempel i Libyen be
tyder det at skolebørn kan lave 
lektier om aftenen. Bliver vi nu 

klimaeksperter? 
”Hvis bare spejderne bliver op
mærksomme på at de selv kan 
bidrage i det små, slukke for 
computeren osv, så har vi op
nået noget,” siger Iben.

Tekst: MAA
Foto: HHM

Klimateltet

The climate is in focus at Blå 
Sommer. If you want to learn 
more about climate and get 
answers to all your ques
tions, visit Klimateltet at 
Strøget.  Keep an eye open 
for posters telling you when 
various presentations take 
place at Klimateltet. You can 
also make your own solar 
panel lamp of a type that is 
used in poor countries in Af
rica.

Brugsuddeler Anders Jensen er 
klar til spejderne til trods for at 
det er hans første Blå Sommer.
Manager of the local Co-op, 
Anders Jensen, is ready for the 
scouts and guides, in spite of 
the fact that this is his first Blå 
Sommer.

Chrsitian From Sørensen de-
monstrerer solcellelampen som 
han selv har bygget.
Christian From Sørensen de-
monstrates the solar-panel lamp 
that he has built himself.

Blå Energi med fin udsigt til lej-
rens vartegn midt i lejren.
Blå Energi with a view to the 
landmark in the centre of the 
camp.

Anders viser hvordan man kan 
oplade sin mobil på løbehjulet.
Anders shows how to charge 
your mobile phone on the run-
ning wheel.

Tekst: Stærk
Foto: HJC
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Kommer du til skade på Blå Sommer er hjælpen nær. I alle underlejre er 

der samaritter, som kan klare småskader og på Stevninghus er der indret-

tet et hus som har det samme udstyr som en almindelig praktiserende 

læge. 
 Her behandler de alt fra dårlig mave til store sår, men større skader 

som brækkede ben køres videre på skadestuen. Lene Glent-Madsen hjæl-

per til som læge på Stevninghus. Hun er til daglig praktiserende læge.

”Vi håber selvfølgelig at der ikke bliver særligt meget at lave, men des-

værre sker der jo hurtigt skader på en spejderlejr” siger hun.

 Derfor er der 18 praktiserende læger og et større antal sygeplejersker, 

lægestuderende og samaritter til at holde styr på alle dem der kommer til 

skade. Derudover kommer der til at være nogle ambulancer med Falck 

redere som rykker ud til akutte skader. 

Hjælpere kan komme ud for lidt af hvert på Blå Sommer. Egentligt hjælper Jeppe Dahlstrup i Blå Sommers tekniske udvalg. Han har sat telefoner og net-værket op, og skal sørge for at det altid virker. Men pludselig var der en helt anden form for opgave der skulle løses.
”Der holdt en masse lastbiler ved Holmgård med næsen mod hinanden, og de kunne hverken komme frem eller tilbage. Så vi var et par stykker der blev enige om at der måtte gøres noget” siger Jeppe. 
 De fandt nogle walkie-talkier, placerede sig forskellige taktiske steder, og begyndte at dirigere trafikken. 5 biler eller en lastbil blev lukket ind ad gangen og kørte mod den underlejr den skulle til, og fem nye blev lukket ind. Selv da der kom en bil, der meget hurtigt skulle ind med nogle tallerkner, lykkedes det at få køen så langt ud til siden, at tallerkenbilen kunne komme igennem. Selv-om der stadig var meget lang kø, gled trafikken meget bedre.

På forlejren har der været meget at lave på aktivitetspladserne. 

Rigtigt mange ting skal skrues, bankes og bindes sammen, og 

det skal der selvfølgelig også mange til at klare. 

 En af dem der har været med til dette er Leo Lærche Schmidt 

der sammen med fem andre arbejder på en noget speciel klatre-

væg. Her kan man nemlig både kan klatre opad og nedad. De har 

bygget på den i to dage, og sikkerheden er i orden. De har alle 

hjelm på, og dem der klatrer har klatreseler, og er spændt fast så 

de ikke falder ned. 

 Når aktiviteterne begynder skal de også stå for at køre aktivi-

teten. Og dette er bare én ud af rigtigt mange aktiviteter.

Aktiviteterne opbygges

Leo Lærche Schmidt på den 

dobbelte klatrevæg.

Leo Laerche Schmidt on the 

double climbing wall.

Tekst og foto: MID

Maden er en af de vigtigste ting på Blå Sommer for mad er jo grundla-get for at få en god oplevelse på lejren. Men den er også i gode hæn-der. I Nordbyen hjælper Naja Flyger med at udlevere maden.”Der skal være mad nok, og det er der” siger hun. ”Hele mandag og tirsdag har lastbilerne kørt rundt på lejrpladsen og afleveret paller med mad og tilbehør.” 
 I Nordbyen lavede de en kæde, som hurtigt fik stablet alt maden op i de store madtelte. 
”Det er egentlig som en form for købmandsbutik uden penge. De går ind med deres indkøbsvogn og tager det de skal bruge” siger Naja. ”Men alle skal selvfølgelig kun tage det de skal bruge, og vi holder jo øje med hvad folk går ud med” Der i alt 13 hjælpere beskæftiget med madudlevering i Nordbyen.

Uden mad og drikke duer helten ikke

Naja Flyger hjælper til med at udlevere mad i Nordbyen.Naja Flyger helps hand out food at Nordbyen.

Hvis uheldet er ude

Lene Glent-Madsen er med på Blå sommer som læge.

Lene Glent-Madsen serves as a doctor at Blå Sommer.

En uforudset opgave løses

Jeppe Dahlstrup, er egent-
lig hjælper i teknisk udvalg, 
men kan også dirigere tra-
fikken.
Jeppe Dahlstrup, who ser-
ves as a technical assistant, 
also directs traffic.

De hjælpende hænder
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Toftlund Frie Rovfugle er 
blevet inspireret af Blå Som-
mer 2009s tema, og er cyk-
let hele vejen til lejren.

Spejderne er på vej mod Blå 
Sommer. Rundt om, i og uden-
for Kliplev kommer de gående 
efter at være stået af enten bus 
eller tog. Men i udkanten af 
Kliplev støder Raften på et lidt 
andet syn. For pludselig kom-
mer en lille flok trillende på 
hjul. Det er Toftlund Frie Rov-
fugle fra Pamhule Division, der 
er cyklet hele vejen hjemmefra 
mod korpslejren. ”Det er fordi, 
det er dejligt at cykle. Vejret er 
dejligt, fortæller Jens Peter 
Hansen, der er leder for de 8 til 
10-årige i gruppen.

Kun de store cykler
Med på Cykelturen er der dog 
ikke nogle af de mindre spej-
dere. Kun dem over 12 år, som 
havde lyst at cykle de 47 kilo-
meter er med. Cirka 20 er taget 
afsted, af dem er tre ledere og 
en er forælder. Kun en enkelt af 
spejderne, der kører med, er 
over 16 år.
En anden årsag til, at Toftlund 
Frie Rovfugle har taget turen til 
Blå Sommer på to hjul, er  
korpslejrens tema.
 ”Vi er en gruppe på over 100 
spejdere. Hvis vi alle sammen 
skulle køre afsted med bus til 
lejren ville det være skyld i en 
masse CO2. Når vi så cykler 
kommer der mindre,” påpeger 
Gitte Lauritzen, der er assistent 

for de 12 til 16-årige. Hun gør 
samtidig opmærksom på, at en 
cykeltur er CO2-neutral.

En hård tur
Selvom cykelturen er helt klima-
venlig er ikke alle de cyklende 
spejdere lige begejstrede.
 ”Det har været meget hårdt,” 
slår Sussi fra gruppen fast, da 
en af de andre har sagt, at det 
kun er en lille smule hårdt.
 Men det er der nok også en 
grund til, for Sussi har ikke haft 
de bedste betingelser for at 
cykle langt:
 ”Jeg har lige ligget syg i en 
hel uge. Og så har jeg ikke den 
bedste kondi, erkender hun.

På cykel for klimaets skyld

Ikke alle spejderne fra Toflund Frie Rovfugle er lige tilfredse med længden på cykelturen til Blå Sommer. 
Fremad i fuld fart gik det alligevel på trods af trætte ben.
Riding a bike to Blå Sommer, is better for the climate.

Når spejderne ankommer i 
Kliplev, hvad enten det er med 
tog eller med bus, så er der 
ikke andet for, end at gå på sine 
spejderfødder, ud til Stevning-
hus, hvor blå sommer vokser 
op af den ellers så fredelige 
sønderjyske landbrugsjord. 
Turen ud mellem markerne, på 
den støvede grusvej, er som en 

rød løber, der hastigt og allige-
vel lidt for langsomt fører til det 
endelige mål. På vejen møder 
man måske en gammel be-
kendt, eller ser lidt mere til 
ham eller hende man sad tæt 
på i toget, de første nye venska-
ber som blev sået i toget, og 
gødet med fællesskab, spirer 
langs ruten. Inden man drejer 

af, for at finde sin plads, om det 
er øst, eller vest, syd eller nord, 
holder man øje med, hvor de 
andre går hen, og måske bliver 
der udvekslet mobilnumre og 
lejrplads navne. 

Det sidste stykke

Selvom Andreas og Laura fra Ulf Jarl i Vestskov Division har haft god tid til at guffe slik på togturen, er 
de ikke blevet helt runde i hovederne. Varmen har nemlig gjort det mindre rart at fylde sig med sukker
Andreas And Laura from Ulf Jarl, ate a lot of candy on the train, but not as much as they would have 
liked to, the temprature, was just, to high.

Tekst: Mona
Foto: JN

Blandt den danske snak  
hørtes udenlandske toner.
  
De Schweiziske spejdere fra 
Bülach har rejst i 10 timer, for 
til sidst at stå varme og glade 
på Kliplev station. De glæder 
sig til at møde en ny kultur og 
se på danskerne. Yahari , Zora 
og Tornado skal senere på da-
gen fejre Tabascos 12 års fød-
selsdag, sammen med resten af 
gruppen. Men hvordan man 
fejrer en fødselsdag på schwei-
zisk spejdermanér er meget 
hemmeligt, og end ikke en snu 
journalist kan vriste andet end 
skumle smil ud af Tabascos 
venner.
 De Canadiske Pigespejdere 

forlod Canada den 2. Juli, og 
når man først skal besøge Rus-
land, Helsinki og Stockholm 
før man når til Kliplev, så er det 
utroligt, at ikke en eneste af de 
otte Girl Guides of Canada, som 
vi mødte ved toget, har hjemve. 
Pigernes leder fandt Blå Som-
mer, da hun kiggede på inter-
nettet over steder, de kunne 
besøge i sommeren 2009. Skov-
gruppen i Albertslund har haft 
de canadiske piger indkvarte-
ret privat i tre dage, og har vist 
dem København, inden de to 
grupper nu endelig skal bo  i 
klyngen ”Amsterdam” i under-
lejren ”Storbyen”.

Spejdere fra andre lande  
på Blå Sommer

Foreign Scouts at Blå 
Sommer
The Swiss Scouts of Bülach 
have been on the road for 
ten hours before arriving at 
Kliplev. They are looking 
forward to meeting the 
Danes and their culture. 
Three of them, Yahari, Zora 
and Tornado plan to cele-
brate the birthday of their 
friend Tabasco, but the de-
tails are a secret. A group of 
Canadian Girl Guides left 
Canada July 2nd, arriving at 
Kliplev via Russia, Helsinki 
and Stockholm. Amazingly, 
not one of them is home-
sick. They have been stay-
ing with a group of Danish 
Scouts at Albertslund for a 
few days, and here at Blå 
Sommer they will be staying 
at the Amsterdam cluster at 
Storbyen.

Forventningerne er høje og glæden over endelig at være i Kliplev skinner igennem. Endelig, hele vejen 
fra Schweiz.
Finally, all the way from Swtizerland.

Tekst: VIV  Foto: JN

Nogen kører med tog og an-
dre kører med bus, målet er 
det samme. Blå Sommer.
Efter en lang bustur, øjner de 
små spejdere fra Nakskov, en 
lille lastbil der forsyner dem 
med frisk koldt vand, nogen 
har kun fået en lille juice og an-
dre har egentlig ikke tænkt 
over at de var tørstige, men det 
kolde vand liver op i de røde 

kinder. ”Men varmt, det er det”, 
siger Amalie L. på ni år.
 Hun står sammen med Stine 
på otte, som faktisk ikke umid-
delbart synes at de tre kilome-
ter, på vandrefødder fra bussen 
og til lejren er langt. Spejderne 
glæder sig,”herre meget” til at 
sove i telt, og til alle de mange 
aktiviteter. Faktisk ved de ikke 
hvilke aktiviteter de skal prøve, 

men det er også noget af det 
der gør det spændende synes 
de. En fællesnævner, som spej-
derne glæder sig til, er Mær-
kerne. Blå Sommer mærket, 
som man efter lejren kan sy på 
sin uniform. Et flot bevis på, at 
man var med den sommer i 
2009 på Stevninghus.

Fra syd i øst til syd i vest. 
Nakskov-Kliplev

Tekst: VIV

Mange hundrede spejdere 
myldrer pludselig ud af dørene 
på det IC3-tog, der for kort tid 
siden trillede ind på Kliplev sta-
tion. Og i det samme, de har 
forladt toget, ligger rygsække 
og spejdere smidt rundt om-

kring i græsset. Selvom det 
umiddelbart virker kaotisk, er 
der helt styr på sagerne. For 
der er blevet brugt meget tid 
på at arrangere transporten, 
fortæller John B. Jensen, per-
sonaleleder ved DSB og medar-

rangør af transporten til og fra 
Blå Sommer siden 1989.

Mange små perroner
Blandt andet er perronen ble-
vet forlænget, fordi særtogene 
til korpslejren er længere end 

Toget tømt i raketfart

Der er ingen tvivl om, at 
rygsækken kan være stor 
og besværlig for en lille 
spejder. Men også de ældre 
spejdere kan have besvær-
lig bagage med.
 
Rygsækken, den er alt for tung. 
Det er der ingen tvivl om, når 
øjnene falder på niårige Jeppe 
fra Tre Høje Gruppe. Det er el-
lers hans mor, der har pakket 
rygsækken. Alligevel har han 
svært ved at bære den. ”Den er 
rigtig tung,” forklarer Jeppe be-
sværet. Men han vil ikke være 
med til, at mor ikke har pakket 
godt nok. ”Der er bare for man-
ge ting i,” slår han fast.

Endelig uden rygsæk
Endelig når Jeppe til container-
ne, hvor han kan komme af 
med sin rygsæk. Og han er slet 
ikke i tvivl om, hvordan det er 
at få rygsækken af, ”det er dej-
ligt,” siger han mens lettelsen 
lyser ud af ham.
 For Jeppe ved slet ikke hvad 
han skulle gøre, hvis han skulle 
gå hele vejen ud til Stevninghus 
med rygsækken. ”Jeg tror slet 
ikke jeg ville have kunne klare 
det,” udbryder han opgivende.

Med bagagen på hjul
I Klan Rubberducks, der kom-
mer fra samme gruppe, er ba-
gagen nemmere at bære. Dem 

har de tænkt sig at bære hele 
vejen til Blå Sommer. For de 
fleste af dem burde det ikke 
være et problem, for de står 
stolte med deres rygsække på 
ryggen pakket helt som den 
bør. Noget stikker i øjnene, en 
ung mand med en rullekuffert. 
Selvom kufferten måske ikke 
er den nemmeste at køre hele 
vejen til korslejren, så gør han 
det alligevel. Det er oven i kø-
bet , hans søsters taske! hvad 
skulle man gøre uden søskende!

4 km med rullekuffert

De synes alle sammen det er lidt skægt med en rullekuffert, men så er det godt man er seniorsej og 
godt kan slæbe den.

Tekst: VIV og Mona
Foto: HW

de normale tog: ”Vi har målt 
hvor dobbeltdørene skal være,” 
siger han og peger på en per-
ronforkant, der er blevet lagt på 
tværs og har fået sat to paller 
ovenpå, så de passer til togets 
højde. De ligger som små øer 

på rad og række langs togsvel-
lerne. Og den store arbejdsind-
sats har båret frugt. For selvom 
der er sat 20 minutter af til at 
tømme hvert tog, går der slet 
ikke så lang tid før 11-toget for-
lader stationen.

”Vi tømte toget for 800 spejde-
re, og tjekkede toget igennem 
for efterladte spejdere og baga-
ge på 8 minutter,” erklærer 
John B. Jensen stolt.

Det gik stærkt da 11-toget kom ind på Kliplev station. På få minutter blev toget tømt.

Tekst: Mona

Tekst: Mona
Foto: JN

Tekst: VIV
Foto: JT

En svedig togtur er ikke det 
bedste, hvis slikforbruget 
skal være i top. Det mener 
to af de spejdere, der ankom 
med tog.

”Det var alt for varmt.” Så klar 
er meldingen fra 16-årige An-
dreas fra Ulf Jarl i Vestskov Di-
vision, da han træder ud af to-
get på Kliplev station ved 
11-tiden. Sammen med resten 
af sin gruppe tog han klokken 
7.58 onsdag morgen fra Høje 
Taastrup stationen. Og den 
lange, varme tur har også haft 

betydning for, hvordan turen er 
forløbet. Der er slet ikke røget 
nær så meget slik ned, som der 
plejer, mener Andreas.
”Vi er ikke i topform. Vi plejer 
at kunne spise fem poser slik 
på sådan en tur, siger han selv-
sikkert. Før da har han og 
14-årige Laura, der også er fra 
Ulf Jarl, remset alt det slik op, 
de har spist på togturen. ”En 
plade Marabou.”, ”Og en Hari-
bopose og lidt lakridser.”, ”Og 
pakke småkager,” remser de 
skiftevis op.
 ”Det kan godt være på grund 

af varmen,” vurderer Laura, at 
må være årsagen til den mang-
lende sliklyst.
 Andreas ser ud til at være 
enig, men har dog også nævnt 
et cykeletapeløb i Sverige, som 
en mulig årsag. Helt væk er 
sliklysten dog ikke. For idet de 
to bevæger sig mod skyggen 
sammen med resten af deres 
gruppe udbryder Andreas: 
”Ah, så kan vi spise noget mere 
slik.”

Varmen dræber sliksulten
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Midtbyen emmer af hygge 
og fællesskab, men der er 
samtidig plads til at være 
sig selv. 

Når man træder ind på Midt
byens område, får man en for
nemmelse af, at folkene bag 
denne oase, har tænkt sig godt 
om, for at skabe en rar atmos
fære. Konceptet for området er 
parken i byens midte. Det er 
her spejdere kan mødes for at 
slappe af og få en pause fra det 
ellers hektiske lejrliv. Området 
er afskærmet fra resten af lej
ren bag brune hegn af pileflet, 
og på pladsen er der plantet 
blomster og træer. Der er end
da blevet plads til at udgrave en 
lille dam. Midtbyens kendetegn 

er to høje raftekonstruktioner i 
klare farver, kaldet Tower of 
Power. Her kan spejdere i alde
ren 1216 mødes, uden gene
rende blikke fra ledere, yngre 
spejdere eller andre uvedkom
mende. Inde i Tower of Power, 
vil det være muligt at hygge
snakke, spille spil og slappe af i 
den overdimensionerede hæn
gekøje, som et af tårnene er la
vet om til. I det andet tårn vil 
der være datingservice, for 
dem der leder efter en lejrflirt. 
Desuden er der opsat et kort, 
så besøgende i tårnene kan 
markere hvor på lejren de bor, 
hvilket den kvikke kan udnytte, 
hvis den udkårnes telt skal fin
des. Ude på pladsen er også 
opstillet en pølsevogn og fodba

deanstalten Knysten. Bag infor
mationsteltet er opstillet en tri
bune, hvor der vil være 
højtlæsning, og hvor lederen 
kan tage sine spejdere med 
hen, for at få en hyggelig stund, 
inden turen går til soveposer
ne. Et andet tiltag folkene bag 
Midtbyen har stået for, er et 
hængekøjetelt kun for ledere 
og spejdere i alderen 1623. Her 
er der mulighed for afslapning i 
hængekøjerne, og der ligger 
spil og tæpper til fri afbenyttel
se. Også her er der mulighed 
for at deltage i arrangementer, 
da der lørdag vil være ølsmag
ning. Så hvis du har brug for et 
pusterum, kan Midtbyen være 
et godt alternativ.
Tekst: Maria  Foto: TAC

Midtbyens vartegn er de to tårne der udgør spejderområdet Tower of Power, som der kun er adgang 
til, hvis man er mellem 12 og 16 år.
The Midtbyen landmark is the two towers known as the Tower of Power, only accessible for people 
between 12 and 16 years old.

En oase i byen

Metropolet  
på marken

...Og der bygges

Big city oasis
Midbyen provides a pleasant atmosphere. At the center is a park, including a small pond, separated 
from the rest of the camp by wicker. Two tall wooden beam towers, the Tower of Power, mark the 
camp – a place where Scouts ages 1216 can get together to talk, play games or hang out in the 
oversized hammock. One tower even houses a dating service. There is also a map which can be 
used to find other Scouts. At the camp area there is a snack bar and foot treatment facility. Another 
great feature is the hammock tent for the oldest Scouts. If you need a place to breathe freely, Midt
byen is where you should go.

I Storbyen omfavner man det 
alsidige storbyliv, hvor den næ
ste oplevelse gemmer sig lige 
rundt om hjørnet.

Her er der nemlig underhold
ning for enhver smag. Aktivi
tetsteltet byder på et væld af 
dropin aktiviteter, som alle er 
velkomne til at prøve. Et sær
kende ved Storbyen er den træ
væg der omkranser området. 
Her er det muligt for spejderne 
at holde sig opdateret omkring 
den seneste sladder, finde en 
mulig spejderkæreste og bidra
ge til udsmykningen af væg
gen. Meningen er at væggen til 
sidst skal være fuldt dekoreret 
med farverig grafitti. En anden 
markant aktivitet i Storbyen er 
den store rafteindhegning der 
står på torvet. Peter som er 
hjælper i Storbyen har været 
med til at bygge indhegningen, 
og forklarer at den skal bruges 
til at spille ”kaste gris”. Storby
en har i den forbindelse fået 
kontakt med en professionel 
udskærer, der har skåret otte 
store grise i lyserødt skum. 
Grisene er overraskende tun
ge, og det kræver lidt armkræf
ter at kaste dem afsted, hvilket 
han demonstrerer sammen 
med Mike der også er hjælper. 
Hvis man selv ønsker at prøve 
kræfter med skumgrisene, er 
det altså Storbyen man skal gå 
til.

Metropolis in a field
At Storbyen you will find versatile city life. The activity tent is full of dropin activities for everyone. 
A wooden wall surrounds the area. This wall offers the latest gossip, a dating service and the 
chance to decorate the wall, hopefully resulting in a giant work of art. Another big feature of Stor
byen is the wooden enclosure where you can play ”throwing pigs”. A professional craftsman has 
carved eight pigs out of pink Styrofoam. These are surprisingly heavy. Visit Storbyen to try them 
for yourself.

Sådan vil væggen ikke se ud når Blå Sommer er slut. Alle som har 
lyst, kan nemlig komme og sætte deres personlige præg på væggen.

Det er Peter (th) der har bygget indhegningen, og de lyserøde grise 
er skåret i skum, og tungere end de umiddelbart ser ud til.

Østbyen er Blå Sommers  
internationale oplevelse, og 
det i en sådan grad at man 
let glemmer, man befinder 
sig på den sønderjyske muld.

Ghanakasser, udenlandske 
gæstekokke, verdensur og me
get mere gør Østbyen til en in
ternational oplevelse. Her er 
sat fokus på at give de uden
landske spejdere, såvel som de 
danske, en international ople
velse. En af de aktiviteter fol
kene bag Østbyen har tilrette
lagt, er ”Lej en kok”.  Her kan 
grupperne skrive sig op til at få 
en udenlandsk kok på besøg til 
aftensmad. Retterne vil være 
baseret på hvad der findes i 
madkassen den pågældende 
dag, men vil være klassiske ret
ter fra kokkens hjemland. Det 

nyeste tiltag i ”Lej en kok” er at 
udenlandske grupper nu kan få 
en dansk kok på besøg til af
tensmad. 

Kun for troppen
På bytorvet i Østbyen finder 
man også tropsloungen, den er 
lavet af Anna Raunkjær og An
dreas Christiansen. De synes 
tropsspejderne ofte bliver 
glemt blandt minier, der om af
tenen skal sove i teltet og senio
rer der kan gå i for eksempel 
Paradiset. Derfor har de lavet 
loungen, som frit kan benyttes 
af alle, så længe de er tropsspej
dere. Så hvis man som trops
spejder trænger til et pusterum, 
er tropsloungen i Østbyen klart 
at anbefale.

Tekst: Stærk  Foto: HJC

Verden i Kliplev

The whole world meets at Kliplev Østbyen provides the international experience at Blå Sommer – 
so much so that you easily forget that you are on the soil of Southern Denmark. Ghana boxes, in
ternational chefs and a world clock are just a few of the international features found here. One activ
ity is “hire a chef”, during which foreign chefs will visit the groups by request, cooking typical 
meals from their home countries. Another version of this activity is the one where a Danish chef 
will visit a foreign group. You will also find the troop lounge, where all troop Scouts can spend their 
time freely. Visit Østbyen and see it for yourself.

Feststemning i Østbyen, som 
har besøg fra flere afrikanske 
lande heriblandt Malawi, Kenya, 
Zambia, Zimbabwe og Ghana.

Længst mod syd på Blå 
Sommer ligger Nordbyen.
Mange har måske undret 
sig over Nordbyens klynge-
navne når man har kigget 
på lejrkortet. Men det har 
en helt naturlig forklaring, 

”Vi har valgt lys som vores 
tema og hver aften vil der i lej
ren være en lys aktivitet” for
tæller Martin Eigenbroth der 
er presseansvarlig i Nordbyen. 
Han går med os over til Brita 
Als og Aage Larsen der straks 
går i gang med at fortælle om 
Nordbyens store aktivitetsud
bud. 

Teknologien kommer. 
Man kan virkelig mærke at tek
nologien for alvor er kommet 

til Blå Sommer. I Nordbyen er 
der blevet opstillet en kæmpe
mæssig terning, ”Den skal fun
gere som nutidens gadekær” 
forklare Brita Als ”Spejderne 
kan sende SMS, MMS eller 
lave videodagbog og så viser vi 
det på storskærmen. SMS’erne 
bliver sendt automatisk til stor
skærmen og kun et automatisk 
filter sikre at indholdet holder 
et sobert niveau.” fortsætter 
Aage Larsen. Han fortæller 
også at de i informationsteltet 
vil holde øje med de landsdæk
kende medier, for så at vise 
klippene på skærmen, det giver 
spejderne en mulighed for at 
følge med i hvor meget resten af 
Danmark ved om Blå Sommer. 

Lys over land 
Nordbyen har lagt et impone
rende program for lysaktivite
terne der vil fylde bytorvet hver 
aften kl 21:00 vil pryde bytor
vet og en enkelt aften bevæge 
sig rundt i lejren. I aften, tors
dag, vil bytorvet blive fyldt med 
rispapirslamper, som spejderne 
i løbet af dagen har kreeret.  
Efter den officielle åbning vil 
alle spejdere så gå via bytorvet 
til deres klynge og på vejen 
tage deres lampe med. Skulle 
man komme forbi Nordbyen 
efter åbningen, vil man kunne 
se hundredvis af lys sprede sig 
ud i lejren som en fantastisk 
lysslange. Man kan vist roligt 
sige at Nordbyen har set lyset. 

Tekst: Stærk  Foto: HJC

Bare gå mod lyset

Der er lys over land og masser af teknologi på Nordbyens bytorv

Der hersker en glad og  
afslappet stemning  
i Sydbyen. Hvor man i den 
grad har hentet inspiration  
i sydens sol.

Sydbyens vartegn er den store 
gule sol omgivet af grønne pal
mer. Men den sydlandske 
stemning stopper ikke der. 
Hele atmosfæren i sydbyen em
mer af sydlandsk ro og mage
lighed. Der er store palmelun
de med hængekøjer, hvor man 
kan stresse af og holde siesta, 
men der er også beachvolley, 
hvis man trænger til at brænde 
lidt energi af. På caféen ”La Ca

balla Gritando”  ”Den Brølende 
Makrel” er det som at træde 
ind ind en lille taverna. Med 
røde teglsten, vinranker og 
små skæve vinduer med udkig 
til la plaza og ud over vinmar
kerne. Grunde til det lidt pud
sige navn er, at de har fået ser
veret makrel i tomat på pizza. 
En specialitet der ikke vakte 
den store begejstring, men som 
du måske kan få lov at smage, 
hvis du spørger efter Laurits. 
Til Sydbyen kommer der spej
dere fra hele Sønderjylland og 
Fyn, så det er et stort område, 
de dækker. Der er sang i spro
get i Sydbyen, det er en skøn 

blanding af sønderjysk og fynsk 
med mojn og farveller, vi må 
formode at det er de uofficielle 
hovedsprog i Sydbyen. Trods 
de sproglige og geografiske 
forskelligheder forgår det hele 
i god ro og orden, og der er styr 
på det hele. Så meget at teknik
ken var langt foran deres tids
plan i forlejren. Så da de første 
spejdere allerede meldte deres 
ankomst tirsdag, var der kun 
lidt stress. Nu glæder de sig 
bare til resten af spejderne 
kommer.
 
Tekst: Stærk
Foto: KG

Sydlandsk stemning  
i Sydbyen

Orden udenfor, kaos indenfor. Det kan godt være de har styr på det i Sydbyen, men kaos er 
der også nogen steder. There may be order outside the tent, but inside it is a different story



Pink Patrol er i højeste gear 
og klar til at sprede kærlig-
hed på Blå Sommer.

Pink Patrol is in great 
shape, and ready to 
spread love among the 
scouts on Blå Sommer.
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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 torSdag 12-14 Samt fre-
dag 12-14 og 19-21

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 thurSday 12 to 14 (noon to 2 

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

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

webSpin Søger patruljer med mobilen 
ved hånden
vi har lavet en SmS-blog Som ligger på 
www.ddS.dk/blaaSommer, Så dem der 
Sidder derhjemme kan følge med i hvad 
der Sker. vi vil gerne høre fra jer, Så 
derfor Skal vi bruge en ny patrulje 
hver dag, der vil påtage Sig at Skrive 
til bloggen via SmS. 
intereSSerede patruljer kan henvende 
Sig til webSpin nede på StevninghuS, 
hvor i vil blive Skrevet op og kontak-
tet Senere når det er jereS tur. 
Som tak for hjælpen vil patruljen få 
ladet dereS mobiler op nede ved Spin.

wanted: patrolS with a mobile at hand

webSpin haS made a text-meSSage-blog, 

located at www.ddS.dk/blaaSommer, So 

that people at home can follow what 

happenS. we would like to hear about 

your experienceS, So every day we 

need a patrol to write for the blog 

via text meSSageS. intereSted patrolS 

can report at webSpin hQ at Stevning-

huS, where you will be liSted, to be 

contacted later when your turn comeS. 

in return for your work, your mobileS 

will be recharged for free.

vi har flyttet nogle aktiviteter, Så 

fortvivl ikke hviS du ikke kan finde 

den.? kig efter aktivitetSStanderne på 

dit underlejrtorv og Se hvor din akti-

vitet er flyttet hen.
we have moved Some activitieS, So don’t worry if you can’t find them. look for information poStS at your Sub-camp SQuare to See where your ac-tivity takeS place.

Spejderhjælpen arrangerer debatafte-ner hver aften fra fredag til torSdag i ”Spejdere hjælper andre” teltet, på det centrale torv. gå en tur forbi tor-vet og Se mere om arrangementerne.

Spejderhjælpen (bob-a-job) arrangeS 

debate eveningS every evening from 

friday to thurSday in the “Spejdere 

hjælper andre”-tent, at the central 

SQuare. take a walk paSt the SQuare 

and learn more about the eventS.
huSk 

Solcreme når  

Solen Skinner!!!
remember 
Sun Screen when the Sun 
ShineS!

bring copiouS water for the 

activitieS.

Send poStkort til
 hele fami-

lien og venner. Send med 

det Samme.

Send a poSt card to family and friendS. Send it now!

deltager du i en  

gpS aktivitet?

Så medbring gerne din 

egen gpS, hviS du har en.

ledermøde om plandag og 
plandøgn torSdag  
kl. 21.30  
i forSamlingShuSet

meeting for leaderS about 

plandag og plandøgn  

thurSday at 21.30 (9.30 p.m.)  

at forSamlingShuSet.

huSk at der er billigt  

pløkfedt i 
Spejder Spo

rt. remember there iS cheap peg greaSe at SpejderSport (the Scout Shop).

Opslagstavlen
Noticeboard

are you taking part in a gpS activity? bring your own gpS, if you’ve got one.

Kærlighedshistorier
SMS til 1231: SPEJDER PINK 
Skriv dit navn og din gruppe (husk mellemrum) 

Har du en sjov eller spændende oplevelse, der 
involverer kærlighed og spejder? Det kunne 
være en date der gik helt galt eller en sjov måde 
du mødte din kæreste på. Skriv en kort beskri-
velse og vi vil kontakte dig. 

Scorereplikker 
SMS til 1231: SPEJDER SCOR 
Skriv dit navn og din gruppe (husk mellemrum)

Har du en god scorereplik? Send den til os og vi 
bringer den i Raften. 

Datingservice 
SMS til 1231: SPEJDER DATE
Skriv dit navn og din gruppe (husk mellemrum)

Pink Patrol rykker ud og hjælper dig med at 
finde vej til din udkårnes hjerte. Har du ikke 
allerede spottet en mulig kæreste, arrangerer 
vi også gerne en blind date. Skriv hvis du gerne 
vil deltage og vi vil kontakte dig. Har du adgang 
til mail kan du også kontakte Pink Patrol ved at 
skrive til raften@spejder.dk. Skriv Pink Patrol i 
emne feltet. Du er også velkommen til at besøge  
redaktionen.

Pink Patrol melder klar Har du hørt om en sommerlejr uden lejrkærester? Nej, vel? Derfor vil Raften sætte fokus på kærlig-
hed og romantik, når den blandes med bål, rafter og spejderuniformer. Til dette formål har vi oprettet en særlig enhed: 
Pink Patrol. Pink Patrol vil på Blå Sommer 2009 bringe de gode og sjove kærlighedshistorier fra lejren. Men vi gør mere end 
det. Vi vil også hjælpe kærligheden lidt på vej ved at viderebringe de gode råd om hvordan du flirter, scorer og holder liv i 
et godt lejrkæresteri – og hvordan man kommer videre når Blå Sommer slutter. Følg med og bliv klogere på dit kærlighedsliv.

Bliv scoreklar – tips og tricks

Kontakt  
Pink Patrol

 

Kærlighedsknob for begyndere

Spejder datingservice Måneskinsture

Snøft og tudekiks

Flirt på den gode måde

Flirt på den gode måde

Seje sild og lækre fyre

skriv til: spinfo@blaasommer.dk

The camp newspaper, Raften, will focus on scout romance 
during Blaa Sommer 2009. For this purpose we have estab-
lished a special unit called Pink Patrol, which will cover the 
best and funniest love stories from around the camp. We can 
also provide advice on flirting and keeping the romance alive. 
Follow the Pink Patrol to learn more about your love life.

Tekst: HBJ
Foto: FAM

Onsdag formiddag summe-
de Århus Banegård af for-
ventningsfulde stemmer. 
Hele banegården var fyldt 
af blå spejdere, på vej til Blå 
Sommer.

Da alle efter lidt besvær havde 
fundet den rigtige vogn og den 
rigtige plads, begyndte første 
del af Blå Sommer 2009 - togrej-

sen i særtoget. Toget kørte di-
rekte fra Århus til Tinglev og 
nu var der kun tilbage at slappe 
af og hygge sig, inden den lan-
ge gå-tur til Blå Sommer star-
tede.
 Det blev en varm tur. En me-
get varm tur. Men på trods af 
varmen, var stemningen god, 
og der var tid til at få en lille 
snak om alt det der skal ske de 

kommende dage - og der var 
god tid til at spise frokost og 
hygge.
 Efter flere timer i tog og der-
efter bus fra Tinglev til Kliplev, 
var det rart at gå det sidste 
stykke til lejren. Nu er Blå Som-
mer helt i gang og lejren var al-
lerede ved at tage form. 

Særtog til Blå Sommer

Banegården i Århus var fuld af glade Blå Spejdere.
Århus Central Station packed with excited Scouts.

Tiden i særtoget til Blå Sommer 
blev brugt til hygge og snak.
The Scouts passed the time on 
the train talking and playing.

Toget bliver tømt i Ting-
lev. Nu mangler der kun 
få kilometer inden Blå 
Sommer er i sigte.
Scouts exit the train at 
Tinglev. Blå Sommer is 
only a few kilometers 
away.

Stemning var høj den sidste 
vej i bussen til Kliplev,  hvor 
spejderne forventningsfuld 
tænker på alt det fis og 
balade de skal lave de kom-
mende ni dage.

Næsten alle er trætte efter en 
lang tur og meget varm tur til 
Kliplev. Turen gik først med 
tog til Tinglev og derefter med 
bus det sidste stykke. Stemnin-
gen er høj hos de to veninder 
Natja og Line som er juniorer 
fra Fårup gruppe. De glæder 
sig til ni dage med masser af 
hygge og leg. Der har allerede 
været masser af hygge mellem 

de to veninder. De har blandt 
andet delt madpakker, da den 
ene har slik med og den anden 
har frugt. Det meste er dog 
spist ved ankomsten til Kliplev.
 Natja og Line håber også, at 
de vil møde en masse nye spej-
dere på Blå Sommer, så de kan 
få nogle pennevenner. De er 
dog lidt usikre på, hvad de sy-
nes om at skulle være sammen 
med nye udenlandske spejdere. 
På den ene side kan det være 
meget sjovt, med de kan også 
være lidt svære at snakke med. 
Det var meningen, at de skulle 
have boet sammen med nogle 
engelske spejdere, men de 

kunne ikke komme med på 
grund af svineinfluenza fortæl-
ler Natja og Line.
 De fem junior drenge Seba-
stian, Mark, Simon, Jonas og 
Frederik fra Kattegat-spejderne 
i Grenå  glæder sig også rigtig 
meget til de kommende dage. 
Især håber de, at kunne møde 
nogle af de spejdere de har 
mødt på andre lejre. Herudover 
er det hygge og sjov der er i 
højsædet hos drengene – det er 
temaet for deres lejr.

Tekst: MHN
Foto: BSP

Sidste stop på turen

Natja og Line fra Fårup gruppe glæder sig til ni dage med 
sjov, hygge og masser af nye venner
Natja and Line from Fårup are looking forward to nine 
days with a lot of fun and meeting many new friends

I bussen er alle spændte og fulde af forventning om, 
hvad de skal opleve de næste ni dage.

Everyone in the bus is looking forward to the camp.

I bussen sidder spejderne 
spændte og snakker med 
hinanden. Ingen tvivl om at 
de glæder sig, men lige nu 
nyder de vist mest at der er 
aircondition.

Jakob er mini fra Højbjerg 
drenge. ”Vi skal kun være med 
i fire dage”, fortæller han, og 
fortsætter på et godt århu-
siansk, ”er det ikke bare surt?”. 
 Jakob vil meget hellere være 
her hele lejren, og hans patrul-
jekammerater giver ham ret. 
De glæder sig alle meget til lej-
ren, men ved ikke, hvad de skal 
lave endnu.
 Foran sidder to store piger 

fra Rosenholm Tamburkorps. 
De kom væk fra resten af grup-
pen, men de er vist store nok til 
at klare sig selv. De har haft en 
lang tur, som startede i morges 
klokken otte, hvor de ikke kom 
med det første tog, men så nå-
ede de bare det næste. Hele 
tamburkorpset er med alle  lej-
rens ni dage. 
 ”Vi skal spille til åbningen,” 
fortæller Trillo, ”og vi skal også 
spille i løbet af lejren. Ellers 
ved vi ikke, hvad vi skal lave. 
Men vi glæder os” supplerer 
Lisa.
 ”Som musikgruppe er  
det lidt anderledes at være spej-
der, vi er nok mest vant til at 

være på hyttetur, så det her bli-
ver sjovt” 
 Pigerne fortæller at de har 
en madmor med, en af deres 
ledere laver mad til dem, ”for vi 
er ikke så gode til det med mad 
over bål”, griner de. 
 Til gengæld synes de, de 
har et rigtig godt sammenhold, 
for ingen kan undværes i grup-
pen. ”Vi er som en stor familie,” 
fortæller Lisa. 
 De glæder sig til lejren og til 
at komme ud at spille, og så 
glæder de sig især til senior-
døgnet. 

Tekst: MET
Foto: HHM

Tamburkorps på korpslejr

Vi står på en tom station i 
Tinglev. Pludselig vælter det 
ud med spejdere i alle aldre 
alle steder fra. Der bliver et 
mylder i den ellers meget 
stille by. 

Da vi først kommer til Tinglev 
er der helt stille, af og til kører 
en bil gennem den lille vej sta-
tionen ligger på. Der holder et 
par busser og venter. Da vi 
spørger chaufføren, hvornår 
spejderne kommer, får vi at 
vide, at de kommer, når de 
kommer. Ingen stress her. Den 
venlige dame på stationen har 
til gengæld helt styr på afgangs-
tiderne. Spejderne er ventet 
med spænding.

”Nu går det løs”, siger de til 
hinanden i kiosken på statio-
nen, da toget ruller ind. 
Og så går det løs. Fra nul til 
hundrede på få sekunder. Der 
er glade spejdere over det hele, 
rygsække, poser med gummi-
støvler, madpakker og drikke-
dunke. Nu skal de så hen til 
busserne, en gåtur på en lille 
kilometer. Men det er også 
langt nok, når man er 120 cm 
høj og ens rygsæk er ligeså 
stor, eller man har en sportsta-
ske med sovepose og liggeun-
derlag ovenpå. Så er det godt at 
følges med gruppens storspej-
dere. ”Storspejdere, tag mikro-
ernes tasker,” bliver der råbt. 
Uden at brokke sig, tager de 

store taskerne, og genner de 
små op foran, så de kan holde 
øje med dem. 
Busserne står og venter i en 
lang række. Der er containere 
til  rygsækkene så spejderne 
slipper for at bære dem længe-
re. Så er det op i busserne, de 
bliver hurtigt fyldt, grupper bli-
ver delt, men det hele foregår 
stille og roligt. Og så er der air-
condition! På turen til Kliplev 
bliver der pustet ud, men også 
snakket og hygget. Alle glæder 
sig. I Kliplev bliver alle sat af 
busserne, og så skal spejderne 
bare gå de sidste kilometer før 
de er fremme.

Tekst: MET
Foto: HHM

En lang rejse

Spejderne kommer. Det vælter ud med spejdere på den ellers stille Tinglev station.
The scouts arrive. Suddenly there are scouts everywhere at the small station in Tinglev

Tekst: MSA
Foto: Bent Sejersen



Løven | 22.7-22.8 Vandmanden | 20.1-18.2 

Jomfruen | 23.8-22.9 Fisken | 19.2-19.3

Vægten | 23.9-22.10 Vædderen | 20.3-19.4 

Skorpionen | 23.10-21.11 Tyren | 20.4-19.5 

Skytten | 22.11-20.12 Tvillingen | 20.5-20.6 

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

Spørgebjørnet
Foto: KG

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

Find Holger
– og vind is

Torsdagens Holger
Holger of Thursday

Det Blå horoskop Løsninger fra togopgaverne

MAA
BS09

SPEJDER
LEJR

(2 ORD)

SES OFTE 
MED ILD B

L E O P A R D
ELØRÅ

S
O M E T E N

N
N D

Ø
K

G L

L

E R

O
T
T

AKN
M

M
RE

E
E

E       E

R

R Y Å

YM

Å L S T E D
O

PLETTET 
DYR

TIDSRUM

HIMMEL
LEGEMET

DINO
SAURER

LANDS
DELENE

DRIK
ANTAL

MIKRO
METER

INSEKTER

MÅL

BATTERI

RYGTE TRÆKKE 
VEJRET

BESKYT
TELSE

SVØM
MEFUGL

HUSDYR

TAL

BØR

VANDLØB GRINEDE LAVEDE 
SJOV

TIL AT 
SPISE AF

ROVDYR

FINDES

Jensens børn
Jeg skal besøge Jensen og vil have gaver med til hans to børn. Jeg kan huske 
at i hvert fald det ene barn er en pige. Hvad er sandsynligheden for at det 
andet barn også er en pige (vi antager at drenge og piger fødes med 50 % 
sandsynlighed hver)?

Svar: 1/3. De fleste vil svare 50% – hvilket er rigtigt hvis vi ved, at det første 
barn er en pige. Men vi ved blot, at det ene barn er en pige. Dvs Jensen kan 
have fået:

en pige og så en dreng, 
en dreng og så en pige, 
en pige og så en pige. 

(Muligheden dreng-dreng kan ikke bruges, da vi ved at det ene barn er en 
pige).
Altå tre lige sandsynlige kombinationer – hvoraf én er pige-pige – eller 1/3.

Min køretur
Jeg skal køre en tur fra by A til by B. Jeg trisser af sted med 30 km i timen. Da 
jeg er nået halvvejs, beslutter jeg at sætte farten op, sådan at jeg har kørt 60 
km i timen i gennemsnit, når jeg kommer frem til by B. Hvor hurtigt skal jeg 
køre på den anden halvdel af turen?

Svar: Det er umuligt. Lad os fx antage at der er 60 km mellem byerne. Dvs 
jeg ønsker at når jeg ankommer til by B, så har jeg brugt en time. Men når 
jeg kører halvvejen med 30 km i timen, så har jeg allerede brugt en time på 
den halve tur, og kan derfor umuligt når frem til by B på en time.

Husk at drikke vand.

Det er vigtigt at du krammer alle der bærer en 
pink T-shirt, det kan de nemlig godt lide.

Der går desværre et stykke tid før du får nogle 
julegaver. Til gengæld har du højst sandsynligt 
sommerferie, hvilket jo også er rart.

I dag er en god dag. Du vil starte en periode i 
dit liv, på ca. ni dage, hvor du vil opleve en mas-
se, og møde en masse spændende mennesker.

Hvis du har tendens til kolde fødder, skal du 
passe særlig godt på det næste stykke tid. Du 
er heller ikke særlig godt stillet hvis du er ban-
ge for økser.

Du kan lige så godt glemme at prøve at skjule 
den bums du har i panden, alle har allerede  
set den.

.../.--././.---/-..//./.-.//..././.---/-//---/--.//-.../.-

../.--.-//.../---/--/--/./.-.//-.../.-../../...-/./.-.//..-

./.-/-./-/.-/.../-/../.../-.-/

Måske er du forkølet, og det er ikke så rart. El-
lers er du rask, og det er kun godt. I så fald, skal 
du passe på med at komme i kontakt med  
andre Vægte!

Du kan godt lide musik, det er vigtigt. Stjer-
nerne fortæller at musik er en positiv ting. Ud-
nyt det!

Blå klæder dig utrolig godt. Den næste periode 
af dit liv, skal du derfor sørge for at være omgi-
vet af denne farve. Hvis du ikke kan lide farven 
blå, gør det ikke så meget, så skal du bare igno-
rere ovenstående.

Du vil højst sandsynligt opleve en smule regn i 
dag. De næste par dage vil være røgfulde, og du 
vil være glad nogle gange og træt nogle andre.

Du har glemt noget! Dette vil resultere i et nyt 
og interessant bekendtskab.

Goddag. Mit navn er Filbert og jeg er bamsejournalist på Blå 
Sommer. En dag sagde min redaktør: ”Filbert, i dag kommer 
17.000 spejdere til lejren. Jeg vil bede dig om at skrive om 
lejren set fra bamsernes synspunkt”. ”Helle-dusse-da” tænk-
te jeg, ”så kommer der jo også 17.000 bamser”. Sikke et 
scoop for en lille bamse som mig. Jeg tog fluks afsted for at 
støve en historie op, og det varede ikke længe inden jeg faldt 
over en masse rygsække, der var smidt i solen. Jeg kiggede 
op og der stod en flok spejdere fra Erik Menved Gruppe der 
ligger i Midtbyen. ”Hvor er bamserne”? spurgte jeg. ”De lig-
ger i rygsækkene” sagde rollingerne kækt. ”Stakler, i denne 
hede” tænkte jeg og fandt straks på en lille befrielsesaktion. 
”Kan jeg få et interview?” spurgte jeg og havde dermed gjort 
min første gode bamse-gerning på Blå Sommer. Andreas på 
seks medbringer Nuller på 12 år. Nuller er en stor bamse i 
nattøj, som er på første spejdertur. Andreas har også vingum-
mier og en slikkepind med. Emmeli på 8 år medbringer Bibi 
og de glæder sig begge til at sove i telt og løbe rundt. De har 
begge været på mange spejderture og har selv pakket ryg-
sækken til Blå Sommer. Emmeli skal sove i sovepose og Bibi 
kan så sove i sovepose-posen. Christian på 10 år medbringer 
Teddy på 9 ½ år, som har et mærkeligt halstørklæde på. Chri-
stian siger at det er lidt på grund af mulig hjemve. Han har 
selv haft hjemve på nogle ture, men regner ikke med at få det 
på denne tur. Spejderne har kørt i bus fra Horsens og har 
gået en halv kilometer med rygsæk og 5 kilometer uden. Un-
dervejs sang de Bubbibjørn-sange og drillede lederne. De 
skrev ”sød Ulla” og ”dø Virgar”. Det var Virgar vist ikke så 
glad for, men det er nu de voksnes lod, tænkte jeg. Jeg øn-
skede alle en god lejr og skyndte mig hjem til redaktionen 
med min første historie. 

Filbert

Nuller, Bibi 
og Teddy  
befriet fra lumre rygsække

De yngste spejdere fra Erik Menved Gruppe er lige ankommet på 
Blå Sommer og interviewes af bamsejournalisten Filbert.

Emmeli og Bibi elsker at 
hoppe i mors seng.

Andreas har arvet Nuller fra 
sin storebror. Nuller elsker 
honning.

Raften hjælper med at skabe 
kontakt til dine gamle venner. 
Hvis du for eksempel gerne vil 
mødes med dine gamle PLAN-
venner, dem fra sidste sommer-
lejr, eller sidste Blå Sommer  
eller noget helt andet, skal du 
blot sende en sms til Raften.

Send beskeden til 1231 og skriv 
”spejder raften” og derefter din 
besked. Raften vil så videre 
bring så mange efterlysninger 
som muligt.

Ved at sende en sms kan Raften hjælpe med at finde gamle venner.

Find venner 
med sms

•  at der på Raftens redaktion 
er trukket cirka 750 meter 
kabel for at få redaktionen 
til fungere? Det svarer no-
genlunde til afstanden fra 
Stevninghus og til Scenen.

•  at madbudgettet for hele 
Blå Sommer 2009 er syv 
millioner kroner? Hvis du 
for eksempel får 200 kro-
ner om ugen i lommepen-
ge, svarer dét til dine lom-
mepenge i 35.000 uger 
eller lidt mere end 673 år.

•  at deltagertallet på Blå 
Sommer 2009 er 19.000? 
Det er det samme som ind-
byggertallet i en mellem-
stor dansk provinsby som 
for eksempel Ringsted, 

•  at der er brugt cirka 20 ki-
lometer el-kabler til hele 
Blå Sommer 2009? Det sva-
rer til, at alle deltagerne 
stiller sig med strakte arme 
i én lang række.

Vidste du?

Tekst: MSA
Foto: FAJ



Derfor Raften
Lejravisens navn blev udvalgt i en navnekonkurrence. Der 
var mere end 200 forslag. Begrundelsen 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!”
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Dagens raftebilleder

Model af lejren under opbygning

En kopi af Blå Sommer er ved at blive opbygget i Vildmarken i 
Sydbyen. Ildfluerne står bag initiativet, og indtil videre har de byg-
get en oversigtsplan, som fylder cirka 5 x 5 meter. Nu er det spej-
dernes tur til at fylde modellen ud med telte, pionerarbejder, båls-
teder, vartegn mv. i miniatureudgaver. Miniudgaven af Blå Sommer 
bliver bygget, så 1 cm i modellen svarer til 2 meter i virkelighe-
den.

Verdens mindste Blå Sommer

Ildfluerne håber på mange spændende, kreative indslag og stiller 
byggematerialer til rådighed. Idéen er at få skabt en naturtro mo-
del af lejren, hvor det samtidig er muligt at lære lidt om skala og 
afstande.

Tekst: LPL
Foto: TAA

Overblik over “hele” Blå Sommer 2009

Et telt i størrelsesforhold 1:200.

Foto: JHT og KG Der er 214.361 meter rafter på Blå Sommer




