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Roskilde Festival har doneret telte til de ukrainske spejdere på Spejdernes Lejr 2022. Foto: Jakob Skipper.

Orange telte lyser op på lejren
De er ikke til at tage fejl af. De orange kuppeltelte på bakkedraget i underlejr
Høje-Taastrup lyser op, og kommer man helt tæt på, genkender mange logoet fra
Roskilde Festival.
I de orange telte bor 65 deltagere fra Ukraine. Spejdernes
Lejr er lykkedes med at sikre
donationer for 600.000 kroner
til den særlige Ukraine-indsats
fra Lauritzen Fonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond og Rotary. Og
så har Roskilde Festival doneret telte og soveposer.
Ukraine er i øjeblikket i verdens
søgelys pga. den igangværende krig. Spejderleder Tamila
fortæller, at lyden fra helikopteren, der flere gange har fløjet
lavt over lejren, har gjort mange af spejderne bange.
Men de er så glade for at være
kommet på lejr og for den

hjælp, de har fået blandt andet
til at bygge deres spisebord.
Raftebyggeri er nemlig ikke noget, de laver hjemme i Kiev.
Spejderen Polina siger, at de
har mødt så mange hjælpsomme og søde mennesker, siden
de kom til lejren. Hun noterer
deres navne og hvor hun mødte dem i sit lejrkort.
Invitation til at komme forbi
Tamila vil gerne invitere alle til
at komme forbi deres lejrplads
ved de orange telte og tale
med dem om Ukraine, som hun
er stolt af at komme fra.
Polina tilslutter sig invitationen,
og giver Spejdernes Lejr og de

danske spejdere en stor tak for
invitationen til at komme til
Danmark.
”Jeg håber, at I også snart får
en chance for at besøge Ukraine. Det er et fantastisk og unikt
land,” slutter Polina.

Polina fra byen Vyshgorod ved
Kyiv inviterer alle til at besøge
Ukraine. Foto: Jakob Skipper
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opdage, at tro og videnskab kan hjælpe hinanden
med at finde svaret på, for
eksempel hvad meningen
med livet er.
Har din gruppe en fane, så
er I desuden meget velInvitation til en usæd- komne til at stå fanevagt
til gudstjenesten.
vanlig gudstjeneste

Fotos fra åbningslejrbålet: Timmi
Bjørnstad og Frederik Dahl Kehlet.

Tirsdag kl. 16.00 og igen
kl. 20.00 inviterer Spejdernes Lejr til en en-times
gudstjeneste, der vil være
ud over det sædvanlige.
Under gudstjenesten vil vi

Aktivitetsnummeret er
1158, og gudstjenesten
kræver umiddelbart tilmelding. Men er der plads,
er man velkommen til at
droppe ind.

Spændende drop-ins tirsdag

Du kan droppe ind eller tilmelde dig disse åbne events tirsdag.
Roverværksted
Nr.: 1011 - 17+ år
Værksted for personer fra 17 år.
Der vil være smedning, tinstøbning, intarsia og snitte.
FutureTown: Deepfake
Nr.: 1384 - 12+ år
Hvad skal Boris Johnson, Dronning Margrethe eller Albert Einstein sige? Altså hvis du får lov til
at styre dem? Prøv her at styre
en andens ansigt.
Hvad finder Brejning på i dag?
Nr.: 1450 - 12-16 år
Hver dag finder Brejning-spejderne på sjove og anderledes
aktiviteter, som de inviterer jer
med til.

Tænkepausen:
Learning by doing
Nr.: 1433 - 17+ år
5 specielle learning by doing
aktiviteter med emnerne: Spejderloven, ledelse, friluftsliv,
patruljeliv og sammenhæng i
spejderarbejdet.
Lav din egen
spejder-nipnapper
Nr.: 1386 - alle aldre
Kom og fold en nipnapper, der
kan sætte gang i samtaler, om
hvorfor vi egentlig er spejdere,
og hvilken forskel spejderbevægelsen gør i verden!

Vejret tirsdag

Dag: op til 19 grader
Nat: ned til 14 grader
Regn: 0 mm
Vind: 7 m/s

Lejrfakta
Cirka 100.000 personer vil besøge lejren
fra 23.-31. juli.
Lejren har en omsætning på 100 mio. kr.

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

