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Indgangsportalen til Underlejr Høje Taasstrup. Foto: Estrid Jurlander

Det er fedt at være på forlejr
Længe før spejderne bevægede sig mod Hedeland Naturpark, var de første lejrfrivillige flyttet ind og startet det enorme arbejde med at bygge Spejdernes Lejr op.
Da spejderne lørdagdag ankom til Lejrområdet, mødtes de
af store indgangsportaler og et
fuldt funktionelt lejrhospital.

kun stod et par containere og
nogle toiletvogne. Estrid kan
kun anbefale, at man melder
sig til at bygge lejren op.

Hertil kommer et væld af andre
opgaver, der spænder fra flagallé, trapper til affaldscontainere, skranker i kontortelte og
jernbaneoverkørsler for bare at
nævne lidt af alle de pionik-opgaver, lejrfrivillige har løst de
seneste uger.

”Man skal ikke være håndværker, men bare have lyst til at
være med”, fortæller Estrid.

Mød en lejrfriviilig
En af lejrens mange frivillige er
Estrid Jurlander fra Amager.
Estrid tjekkede ind på Spejdernes Lejr allerede 2. juli, hvor der

”Vi har det hårdt og sjovt, og
det er fedt at sætte sit præg på
lejren og se lejren blive bygget
op,” siger hun.

Står for planlægning
Estrid har selv stået for de
planlægningsmæssige opgaver, men teamet består af både
mænd og kvinder.
Pionik skal løfte de opgaver andre ikke kan løse, så opgaverne
er mangfoldige og kræver at
man elsker at finde på løsninger siger Estrid.

Estrid bygger vejskilte.
Foto: Timmi Bjørnestad

Lejravisen
Søndag 24. juli 2022

Det summer af
liv i Hedeland
Over 32.000 spejdere og
frivillige flyttede i går ind i
Hedeland Naturpark.
En spejdergruppe fra
Svenstrup nær Aalborg
ramte Hedeland Naturpark efter mere end 5
timers transport og en kø
på Storebælt.

Fotos: William B. Rønnebek
og Peter Bisgaard

Køen havde stor betydning for planlægning af
de mange ankomster. For

i løbet af få timer skulle
godt 360 busser sætte de
10.000vis af spejdere af.
I alt kommer der 791 spejdergrupper til lejren, og de
fleste ankom lørdag.
Nogle ankom med bus,
som spejdergruppen fra
Svenstrup, mens andre
kom på fx gåben og cykel.
Stenlænderne gruppe er
nogen af dem. De har
brugt to dage på at gå fra
Stenløse til lejren.

Spændende drop-ins mandag

Du kan droppe ind eller tilmelde dig disse åbne events mandag.
JOTA/JOTI Tænk før du taster/
Hvor langt kan vi nå?
Nr.: 1014 - 12-16 år
Du kommer til at afprøve, hvad
kommunikation via kropssprog
og radiobølger er.
VintageSpejd: Da oldefar var ulv
Nr.: 1032 - 12-16 år
Vil du teste dine spejderfærdigheder og se om du er bedre end
dine oldeforældre var?
Kropts ZplazkeZone
Nr.: 1139 - 9-16 år
En kæmpe vandkamp mod op til
3 andre hold.
Scout Escape - “Forhaverne”
Nr.: 1402 - 9-11 år

I har 20 minutter til at finde ud
af Baden-Powell’s vilde forhave
og finde koden til indgangsdøren i hans gamle hus.
Social Innovation
Nr.: 1114 - 12+ år
Spejderne skal rundt på lejren
og udforske lejrfællesskaber.
Derefter skal spejderne drømme om, hvordan de kan skabe
positiv forandring for dem de
har mødt.
Fællessang med bp-spirits
Nr.: 1145 - alle aldre
Vi synger kendte klassikere og
spejdersange. Mellem sangene
er der snak, spas, konkurrencer
og løjer.

Vejret mandag

Dag: op til 29 grader
Nat: ned til 17 grader
Regn: 1,9 mm
Vind: 5 m/s

Lejrfakta
Cirka 32.000 pesoner
deltager på lejren.
Cirka 150 internationale grupper fra 37
lande deltager.

Du kan finde flere spændende historier og skønne billeder på Facebook (Spejdernes
Lejr), på Instagram (spejderneslejr) og på lejrens hjemmeside (www.spejderneslejr.dk).

