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SciencePirat Science Show i Amfiteatret tiltrak mange spejdere og ledere. På scenen
var der både ild og sprængninger på programmet. Foto: Foto: Marianne Lomholt

Det brager af sted for SciencePiraterne
Der var røg, ild og store brag på scenen ved amfiteatret på Spejdernes Lejr, da godt 2500
spejdere og lederes deltog i SciencePirat ScienceShow. Når der var bud efter frivillige til
at hjælpe til på scenen, var der 100vis af spejdere klar på at deltage.
Science er sjovt! Det er Isabell
og Johanne fra Asserballeskov
gruppe helt enige i.
De har som over 30.000 spejdere fra alle fem danske spejderkorps i hele landet arbejdet
med SciencePirateri de sidste
to år.
Der er aktivitetsmærket, hvortil
Isabell og Johanne både har
lavet eksperimenter, raketter
og lavalamper.
Johanne fortæller, at nogle
ting går knap så godt, men
så prøver de igen indtil det
lykkedes. For projektleder på

SciencePirat projektet Marianne Lomholt er Spejdernes Lejr
kulminationen på de sidste 2
års arbejde.
Nu er der endelig mulighed for
at møde spejderne og se deres
reaktioner, når de arbejder
med aktiviteterne.
Kærlighed til videnskab
De naturvidenskabelige aktiviteter pirrer spejdernes nysgerrighed, lyst til at eksperimentere og lege og derfor passer
det godt til spejderarbejdet,
uddyber Marianne Lomholt.
Dertil har projektet tiltrukket

en ny type af frivillige, der har
lyst til at formidle deres kærlighed til naturvidenskab.
”De frivillige er superseje og
drivkraften i dette projekt, så
al ros skal gå til dem” siger
Marianne. Hun håber, at de
spejdere, der endnu ikke har
kastet sig ud i det, vil tage
SciencePirat aktivitetsmaterialet til sig i det sidste år, at
projektet kører.
Fredag har spejderne igen mulighed for at komme til sceneshow med SciencePiraterne på
Amfiteateret.
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Varige venskaber på Spejdernes Lejr 2022
”Vi ville ikke skabe et mærke
som alle andre, men vi ville
skabe et mærke, der får spejderne til at tale sammen og
udvikle varige venskaber på
tværs af kulturer og nationaliteter”, siger Hanne Tange,
Hun står på Spejdernes Lejr
2022 i det internationale telt
og godkender spejdere til
venskabsmærket.
Venskabsmærket kan spejderne få, hvis de gennemfører nogle obligatoriske og
frivillige elementer, der alle
har det til fælles, at de skal
skabe dialog og kulturmøder
både nationalt og globalt.

Til middag eller lejrbål
Spejderne skal blandt
andet besøge det internationale telt, hvor de kan
deltage i foredrag og bytte
mærker.
Spejderne skal også arrangere kulturmøder, hvor
patruljen inviterer spejdere
fra et andet land eller en
anden landsdel til at lave
mad eller lejrbål sammen.
”Det er lige meget om
kulturmødet sker mellem
danske spejdere eller mellem danske og udenlandske
spejdere. Det handler bare
om, at spejderne skal være

Hanne Tange og Jussi Foltmar arbejder med varige venskaber blandt
spejderne. Foto: Louis Niemann-Christensen

sammen i så lang tid, at de næsten ikke kan undgå at komme
til at kende hinanden og blive
venner”, siger Jussi Foltmar, der
er head of international participants på Spejdernes Lejr.

Spændende drop-ins torsdag

Du kan droppe ind eller tilmelde dig disse åbne events torsdag.
How to post på
adventurespejdløb
Nr.: 1336 - 17+ år
Du får en masse seje værktøjer,
til at udvikle de fedeste poster
på adventurespejdløb. Du vil
også blive introduceret til en
masse sjove aktiviteter.
Beatbox & Bøn
Nr.: 1170 - 12-23 år
Kom og oplev to seje beat
boxers sætte ild til kirketeltet til

en anderledes gudstjeneste, der
begynder med en kort workshop for de friske, og bagefter
battler beatboxerne.
Kalder alle ildglade sjæle!
Nr.: intet - alle aldre
Eventyrriderne laver ildshow
ved deres telt i Koden aktivitetsområdet kl. 19.30. Showet er
uden tilmelding.

Vejret torsdag

Dag: op til 22 grader
Nat: ned til 11 grader
Regn: 0 mm
Vind: 5 m/s

Lyt til lejrens radio og
podcast på Spejdernes Lejrs hjemmeside.

Find flere spændende historier og billeder på Facebook (Spejdernes Lejr), Instagram (spejderneslejr), radio (spejderneslejr.dk/radio) og lejrens hjemmeside (spejderneslejr.dk).

