
11-årig har sovet i telt i et år 

I dag har Frede Vinther Rasmussen sovet telt hver nat i et år.  
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Da 11-årige Frede Vinther Rasmussen fra Gyldenløve Gruppe ved Ringsted, slog øjnene 
op i morges, var det ikke hvilken som helst sommerlejrmorgen! Da havde Frede nemlig 
sovet udendørs i telt i et år. 

- Jeg fik lyst til at prøve noget nyt, fortalte Frede, der efter sommerferien skal i 5. klasse. 

Frede vågner i teletet på årsdagen for hans projekt. 

Ideen opstod, da Frede og hans far læste nogle spejderblade. Her læste de en historie om 
en pige der havde sovet udendørs i telt i et år. Og så var der ikke langt fra tanke til 
handling for Frede. 

Hans mor og fars 10 år gamle tunneltelt blev slået op i haven og så tog Frede soveposen 
med ud under armen og begyndte at sove hver nat i teltet. 

Teltet er løbende blevet lappet med gaffatape og syet undervejs, men ved juletid måtte det 
give op og der måtte anskaffes et nyt. 

http://www.2012.spejderne.dk/da


- Da det var allermest koldt, sov jeg i to soveposer iført to trøjer + et sæt bukser, husker 
Frede, og jeg måtte banke sne af teltet hver morgen og aften. 

Fredes forældre er stolte 

Fredes mor og far har hele tiden bakket Frede op i hans projekt 

- Når vi nærmer os efterårsferien er det nok slut, havde de voksne talt om, fortalte Dennis 
Rasmussen, Fredes far, men Frede tog sin sovepose og gik ud hver aften for at sove i 
teltet. 

Frede er ikke i tvivl om, at det giver selvtillid at sove udendørs i telt i et år. 

- Mange spurgte i vinters om jeg stadigvæk sov i telt, fortalte Frede. 

Der har løbende været stor opmærksomhed omkring Fredes projekt. Hans mor og fars 
kolleger har spurgt til Frede og Fredes skolelærere og skoleleder har også spurgt. 

- Det er fedt som forældre at se ens dreng har styrke til at gennemføre det, fortalte Fredes 
stolte far. 

Frede tror ikke han får svært ved at vende sig til at sove indendørs igen og han glæder sig 
til at kunne sove sammen med kammerater igen - de nætter har der ikke været så mange 
af ude i teltet. 

Senest opdateret24. juli 2012 

 

 

 

 

 

 



Statsministeren blæste den stride 
vind et stykke 

23 juli 2012 

Helle Thorning-Schmidt tog alle med storm, da hun besøgte 

Spejdernes Lejr 2012 

Statsminister Helle Thorning-Schmidt gik gennem både ild, vand, luft og strid blæst straks efter, at hun 

mandag formiddag 23. juli blev modtaget af Holstebros borgmester H. C. Østerby i Spejdernes Lejr 2012. 

 

”Skal vi lave noget sjovt?” spurgte statsministeren spejderne fra Ishøj. Det var de helt med på. 

Blæsten var i styrke ægte vestjysk på dagen, og ild, vand og luft fik statsministeren et flygtigt 

naturvidenskabeligt forhold til, da hun som første programpunkt besøgte ”Forsøgsstationen” i Spejdernes Lejr. 

Her får ca. 7.000 spejdere i løbet af ugen en helt nede på jorden fornemmelse af, at man på 

danmarkshistoriens største lejr både kan lære nyt om alt inden for ild, vand og luft, samtidig med at det er 

sjovt. 

Ishøj ikke tilfældigt valgt 

Senere under besøget kiggede Helle Thorning-Schmidt bl.a. indenfor hos ca. 150 spejdere fra Ishøj og 

Vallensbæk. Denne del af besøget var ikke helt tilfældigt valgt. Statsministeren havde nemlig sin opvækst i 

Ishøj, og det var tydeligt, at spejderne satte pris på, at landets statsminister med netop den geografiske 

baggrund kom på besøg. 



 

Statsministeren fik en helt nede på jorden fornemmelse af naturvidenskabelige elementer som ild, vand og luft i 

”Forsøgsstationen” i Spejdernes Lejr. 

Undervejs i lejren oplevede statsministeren det unikke fællesskab og det organisatoriske talent, som 

Spejdernes Lejr bl.a. er et udtryk for. Men hun fik eksempelvis også et billede af de internationale perspektiver 

og de muligheder for samhørighed over landegrænser og integration, som lejren også er et bevis på: 

”Dialogernes land” 

I det afsnit af Spejdernes Lejr, der hedder ”Land of Dialogue”, stiftede Helle Thorning-Schmidt bekendtskab 

med spejderkorpsenes samarbejdsprojekter i de arabiske lande og udviklingslandene. F. eks. samarbejder 50 

tunesere og danske spejdere om aktiviteter i lejren. 

Sådan fik statsministeren under sit besøg en masse naturvidenskabelige, lokale, nationale og internationale 

indtryk og udtryk, inden hun ved frokosttid forlod Spejdernes Lejr 2012 i ministerbilen. 

 

Borgmester H. C. Østerby byder Helle Thorning-Schmidt velkommen til Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro. 



 

Spejder Bjørn Henningsen fra Århus fik statsministerens autograf, og den var han stolt af. 

 

Statsministeren på rundtur i lejren sammen med borgmester H. C. Østerby og lejrchef Miriam Madsen. 



 

Der var høj solskin og brede smil under Helle Thorning-Schmidts besøg i Spejdernes Lejr 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melissa fra Sevel tog imod 
Prinsesse Benedikte 

23 juli 2012 

8-årig ”bæver” bød prinsessen velkommen i Spejdernes Lejr med 

blomster 

8-årige Melissa Svendsgaard, der er ”bæver” hos KFUM-spejderne i Sevel, havde lidt sommerfugle i maven 

mandag formiddag den 23. juli. Det havde sin særlige grund. Hun var nemlig blevet udpeget til at byde 

Prinsesse Benedikte, der er protektor for Spejdernes Lejr 2012, velkommen til Holstebro med en buket 

blomster. 

 

Melissa Svendsgaard er en af de 80 KFUM-spejdere fra Sevel, der er med på Spejdernes Lejr 2012. Mandag fik hun en særlig 

oplevelse, da hun blev udpeget til at overrække velkomstbuketten til Prinsesse Benedikte. 

Mens det således var en lokal spejder fra Holstebro Kommune, der havde fået den ære at være med til at byde 

Benedikte velkommen til Holstebro ved 11-tiden, var der både regional, national og international atmosfære 

over prinsessens rundtur i lejren. 

Først kiggede hun ind hos 35 grønne spejdere fra Snejbjerg, der i den grad blev overraskede over at få besøg 

af prinsessen. 



 

Prinsesse Benedikte hilser på spejdere fra Snejbjerg. 

- Vi er lige kommet hjem fra en aktivitet. Det kom bag på os, at prinsessen kiggede ind hos os. Det var en 

overraskende og god oplevelse, siger en af Snejbjerg-spejdernes ledere, Svend Canis. 

Senere på formiddagen blev der kommunikeret på engelsk i lejren for 47 spejdere fra Ukraine. Det er den hidtil 

største gruppe ukrainske spejdere, der har været på en international lejr, fortalte deres leder. 

Darina mødte prinsessen 

Blandt de ukrainske spejdere, der mødte prinsessen, var Darina. Hun er en af de fire spejdere derfra, som får 

en oplevelse for livet, takket være elever i tre lokale uddannelsesinstitutioner - Erhvervsakademi Midt/Vest, 

UCH Holstebro og Lemvig Gymnasium. Eleverne har doneret penge til de fire spejdere, så de også kunne 

komme med på Spejdernes Lejr 2012. 

 

Prinsesse Benedikte på besøg hos 47 spejdere fra Ukraine, der havde en fin chokoladegave med. 



- Jeg er meget glad og taknemlig for, at det blev muligt for mig at komme på min første internationale lejr. Jeg 

har allerede fået det indtryk, at Danmark er et godt land med venlige og smilende mennesker, siger Darina. 

Ved 12-tiden besøgte Prinsesse Benedikte bl.a. også ”Madtropperne”, inden hun spiste frokost med lejrledelsen 

og borgmester H. C. Østerby. Efter frokosten fortsatte rundvisningen i lejren, inden prinsessen deltog i en 

reception for bl.a. de mange borgmestre fra hele landet, der var inviteret til Spejdernes Lejr denne mandag. 

 

Melissa overrækker buket til Prinsesse Benedikte, mens Holstebros borgmester H. C. Østerby og lejrchef Erling Birkbak ser til. 

 

Benedikte snakker med norske jenter fra Oslo-området. 



 

Der er internationalt snit over Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro. Det understreges af Eiffeltårnet, opført af rafter, og med 

bannerteksten ”Tacklingens Kvarter – Porten mod verden”, som spejderne fra Ribe-Hviding har sat op. 

 

Prinsesse Benedikte på besøg hos ”Madtropperne”, inden hun selv skulle spise frokost. 

 


