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En artikel og et par billeder fra dagbladet-holstebro-struer.dk, de skriver dagligt om lejren, så her er der også 

informationer at hente. Men i må selv gå ind og se på hjemmesiden, for der kommer for meget fyldstof med, når jeg 

downloader. 

Hilsen fra Mette hjemme i Nordborg  

 

Musikken er flyttet helt ind i baghaven 

Familien Wehl Nielsens søn har fået høreværn, for det kan høres, når spejderne rykker ind med den store 

scene i baghaven. 

 

Lene, Henrik og Alexander Wehl Nielsen har den store scene lige i baghaven. Lørdag aften er der premiere 

på showet. De ved, det bliver højt, men de glæder sig både til scenekunst og resten af lejren. Foto: Henrik 

Lind Jørgensen. 

Da familien Wehl Nielsen byggede hus på Vadet for tre år siden, havde de stort set ingen naboer. 

Nu ligger der masser af huse til deres ene side, mens der normalt plejer at være bar mark på den anden. 

Men plejer er flyttet ud i anledning af Spejdernes Lejr, for familien har - i lighed med andre familier i 

området - fået en masse nye naboer. 

Hæk og vej skiller 

Wehl Nielsen har således kun en hæk og en busvej, der adskiller deres matrikel fra den store scene. Den 

kommer for alvor i brug søndag aften ved åbningsshowet, men familien har allerede mærket naboskabet. 

»Under prøverne har der været spillet så højt, at døre og vinduer ryster. Så vi får nok problemer med at få 

Alexander til at sove om aftenen,« siger Henrik Wehl Nielsen og henviser til sønnen på fire år. 

»Men så må vi sove noget længere om formiddagen,« siger Henrik. 

http://b.bimg.dk/node-images/379/5/800x600-u/5379996-vadetfamilie.jpg


Ferien er planlagt 

Ferien er helt med vilje planlagt efter, at familien ville være hjemme under lejren. 

»Vi synes, Alexander skal have mulighed for at opleve det her. Med hans alder må der væe noget, han kan 

opleve. Vi skal i hvert fald rundt og kigge,« siger Henrik. 

Og det med lyden tager familien, som det kommer. 

»Jeg har været inde i en jagtbutik og købe nogle høreværn til Alexander,« konstaterer Henrik, som aldrig 

selv har været spejder. 

Egne interesser 

Måske får Alexander smag for det. 

»Han skal ikke gå til det, jeg selv har gået til. Han skal gå til det, der interesserer ham,« siger Henrik. 

Han kan slet ikke forestille sig, hvor stor lejren bliver, når den folder sig ud - men den bliver større end man 

lige aner. Og det skal opleves, konstaterer også hustruen Lene Wehl Nielsen. 

Fra plan til handling 

»Nu har vi fulgt med i alle forberedelserne, så det bliver spændende at se, når lejren begynder,« siger hun. 

Det er dog ikke alle beboere i området, der trækker på skulderen over lydkulissen på samme måde som 

familien Wehl Nielsen. 

Carsten Lauritzen skriver i en mail til avisen, at der har været spillet meget højt indtil klokken halv elleve om 

aftenen. 

Dårlig placering 

»Alle kan ikke enten holde ferie eller være på spejderlejr,« skriver Carsten Lauritzen. 

»Jeg er ikke modstander af lejren, men bare placeringen ud fra den støjforurening, der følger fra scenen,« 

skriver Carsten Lauritzen, som konstaterer, at det kan give et ellers godt projekt badwill. 

 

 

 



 

HOLSTEBRO/GUDUM 

Efter arbejdet følger hængekøje-turen Tre pigespejdere fra Gudum bygger en hængekøje af rafter og 

fiskenet. 

 

Maren har fået en mage - i hønsetråd 

  

 

Musikken er flyttet helt ind i baghaven 

HOLSTEBRO 

Familien Wehl Nielsens søn har fået høreværn, for det kan høres, når spejderne rykker ind med den store 

scene i baghaven. 

 

VIDEO: Morgenandagt bød på gakkede gangarter 

  

http://dagbladet-holstebro-struer.dk/node/21289901
http://dagbladet-holstebro-struer.dk/node/21289901
http://dagbladet-holstebro-struer.dk/node/21289901
http://dagbladet-holstebro-struer.dk/node/21289901
http://dagbladet-holstebro-struer.dk/holstebro/maren-har-faaet-en-mage-i-hoensetraad
http://dagbladet-holstebro-struer.dk/holstebro/maren-har-faaet-en-mage-i-hoensetraad
http://dagbladet-holstebro-struer.dk/holstebro/maren-har-faaet-en-mage-i-hoensetraad
http://dagbladet-holstebro-struer.dk/holstebro/musikken-er-flyttet-helt-ind-i-baghaven
http://dagbladet-holstebro-struer.dk/holstebro/musikken-er-flyttet-helt-ind-i-baghaven
http://dagbladet-holstebro-struer.dk/holstebro/musikken-er-flyttet-helt-ind-i-baghaven
http://dagbladet-holstebro-struer.dk/holstebro/musikken-er-flyttet-helt-ind-i-baghaven
http://dagbladet-holstebro-struer.dk/holstebro/musikken-er-flyttet-helt-ind-i-baghaven
http://dagbladet-holstebro-struer.dk/holstebro/video-morgenandagt-boed-paa-gakkede-gangarter
http://dagbladet-holstebro-struer.dk/holstebro/video-morgenandagt-boed-paa-gakkede-gangarter
http://dagbladet-holstebro-struer.dk/holstebro/video-morgenandagt-boed-paa-gakkede-gangarter
http://dagbladet-holstebro-struer.dk/node/21289901
http://dagbladet-holstebro-struer.dk/holstebro/maren-har-faaet-en-mage-i-hoensetraad
http://dagbladet-holstebro-struer.dk/holstebro/musikken-er-flyttet-helt-ind-i-baghaven
http://dagbladet-holstebro-struer.dk/holstebro/video-morgenandagt-boed-paa-gakkede-gangarter


 

Scooter-ræsere ville også på lejr 

 

 

God lejr 
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Følg åbningen på TV 
Når vi samles foran store scene til åbningsshowet, vil familier og venner kunne følge med hjemmefra. 

Søndag d. 22. juli klokken 20.00 vil alle landerts 8 
regionale TV2 Stationer sende åbningsshowet fra 
Holstebro direkte på deres 24-timers kanaler. 
Flere regioner vil der også være transmissioner 
fra afslutningsshow og gudstjeneste, samt 
generelt en massiv dækning af lejren.  

Her finder du TV2 regionerne 
TV2/ Bornholm 
TV2 Nord 
TV/ Midt-Vest 
TV2 Lorry 
TV2 Øst  
TV2 Fyn 
TV Syd 
TV2 Østjylland 

 

DRs distrikter vil også være stærkt repræsenteret på lejren, så der bliver rig lejlighed til at følge med i, hvad der sker, hvis man ikke selv 
har mulighed for at være med. De dækker hovedsageligt lejren via radio, men laver også tv.  

Senest opdateret01. juli 2012  

 

Kommunalt topmøde på Spejdernes Lejr 
50 borgmestre mødes i Holstebro, for at opleve Spejdernes Lejr 

Borgmestre og kommunalpolitikere fra 50 kommuner besøger i morgen Spejdernes Lejr 2012, hvor de foruden at deltage i en 
konference om frivilligt engagement, skal besøge deres lokale grupper, og opleve spejderarbejdet udfolde sig. Spejderne 
glæder sig til at komme i dialog med så mange, lokale politikere og fælles mål for det frivillige foreningsliv. 
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Spejderarbejdet er et betydningsfuldt fritidstilbud og samtidig er de vigtige for den lokale sammenhængskraft i kommunen. Derfor har 
Spejdernes Lejr invitereret landets borgmestre til at opleve, hvordan deres lokale spejdergrupper deltager i spejderaktiviteter, og lære 
mere om, hvad spejderarbejdet giver børn og unge. Spejderne håber, at få en god dialog med deres borgmestre og andre 
lokalpolitikere. 

Spejdernes Lejr er blevet til i et tæt samarbejde med Holstebro Kommune. Holstebros borgmester H. C. Østerby glæder sig til at dele 
erfaringerne fra samarbejdet: ”Spejderarbejdet gør en afgørende forskel i lokalsamfundet, og som borgmester ved jeg, hvor meget et 
godt foreningsliv betyder for sammenhængskraften, og hvor værdifuldt det frivillige spejderarbejde er. Derfor glæder jeg mig til at vise 
mine kollegaer denne unikke spejderlejr.” 

 

Spejdere mødes om demokrati 

H. C. Østerby fremhæver særligt spejderbevægelsens demokratiske forankring: ”Når så mange spejdere med vidt forskellig baggrund 
mødes, er det jo ikke kun for at hygge sig. De samles om en ide og udlever demokratiet i praksis. Demokrati er, når mennesker mødes, 
forener sig og tager ansvar for fællesskabet, og på den måde påvirker samfundets udvikling. Derfor er spejderbevægelsen og 
Spejdernes Lejr et godt eksempel på den måde, vi gerne vil udvikle det lokale demokrati, også her i Holstebro." 

For spejderne er lejren en god anledning til at komme i dialog med det kommunalpolitiske system:” Det er naturligvis vigtigt for 
spejderne at sikre gode vilkår for det lokale spejderarbejde. Derfor er vi rigtig glade for, at så overvældende mange har taget imod vores 
invitation midt i sommerferien og er parat til at møde spejderne”, udtaler lejrchef Miriam Madsen. 

Program for topmødet 

 Kl. 10.00 Besøg hos kommunens spejdergrupper 

 Kl. 12.00 Frokost med de lokale spejdergrupper 

 Kl. 13.00 Konferencen ”Spejderne – Et forpligtende fællesskab” med oplæg ved: 

o Klaus Majgaard, konsulent og adjungeret professor ved CBS 

o H.C. Østerby, Holstebros borgmester 

o Lisbet Lentz, børne- og kulturdirektør i Ishøj Kommune og tidligere næstformand for KFUM-Spejderne 

 Kl. 14.30 Reception med deltagelse af H.K.H. Prinsesse Benedikte 

Senest opdateret22. juli 2012  
 

 

Fra pløjemark til teltby på et døgn 
Spejdernes hjælpes ad med at bygge lejren op. 

Telte rejses, bålpladser graves og lejrarbejder besnøres. Lejrens 35.000 deltagere hjælpes ad, og Spejdernes Lejr 2012 tager 
form. Det giver spejderne erfaringer, de kan bruge resten af livet. 

Spejdernes Lejr i Holstebro summer af aktivitet efter lejrens deltagere ankom i løbet af lørdagen. 

Ude på lejrpladserne er nogle af spejderne i gang med at slå deres telte op, mens andre er i gang med at grave bålplads. Granrafterne 
til lejrarbejderne og brændet til bålene er ved at blive hentet til lejrpladserne. Der er nok at se til, så børnene får brugt noget af deres 
opsparede energi. 

 

På under et døgn er markerne nordvest for Holstebro blevet forvandlet til en teltby, hvor børn og unge fra hele Danmark - og flere end 
35 andre lande - kan bo, lave mad og udfordre sig selv den næste uge. 

Et forpligtende samarbejde 



En af lejrens mange frivillige ledere er Tine Kvorning fra Buddinge Gruppe, KFUM-Spejderne i Danmark, der deltager med 22 spejdere i 
alderen 10-18 år. 

- Vores spejdere gik selvfølgelig med det samme i gang med at bygge lejrplads. Det handler meget om at hente materialer, bygge med 
rafter og få rejst teltene, fortæller Tine Kvorning. 

Men lejren drejer sig ikke kun om de praktiske opgaver. Der er en mening med det hele, understreger hun. 

- De mange opgaver lærer spejderne at arbejde sammen, når de løser opgaver, der er for store for den enkelte. De sveder og slæber 
og opbygger samtidig et forpligtende fællesskab, mener Tine Kvorning 

- Jeg mener, vi i grupperne hver dag er med til at skabe ledere, når spejderne allerede fra 13-års alderen begynder at tage ansvar for 
deres yngre kammerater. Spejderne bliver på den måde tolerante og får samtidig en sund nysgerrighed, når de sammen løser 
opgaverne, slutter Tine Kvorning, der til daglig arbejder i IKEA.  

 

De Sorte Spejdere og Martin Brygmann 
åbner Spejdernes Lejr 2012 
De Sorte Spejdere åbner lejren. 

De Sorte Spejdere er værter for 50.000 spejdere og gæster, når danmarkshistoriens største spejderlejr officielt skydes i gang i 
aften. 

Lejrchef Erling Birkbak fortæller: ”Det giver et helt specielt sus i maven og en oplevelse af at være en del af et kæmpe fællesskab, når 
man som spejder deltager i så stort et show. Det bliver en fest fyldt med musik, farver, fællessang og selvironi.” 

Åbningsshowet er større og mere professionelt, end det nogensinde er set på en spejderlejr. Med forventeligt 50.000 spejdere og 
gæster vil der være flere tilskuere end til landskampe i Parken, København. Åbningsshowet transmitteres live til alle de regionale TV2-
stationer. 

Martin Brygmann, der har skrevet lejrsangen ”Ska’ vi gå udenfor?”, vil med sin særlige stil stå i spidsen for, at lejren bliver skudt godt i 
gang. Scenen vil være spækfyldt med aktiviteter, elever fra Det Kongelige Teaters Balletskole vil danse, husorkesteret spille og 
spejderkoret synge. 

 



Pressemøde: 

Forud for showet vil det være muligt at få en snak med både De Sorte Spejdere og Martin Brygmann, når der afholdes pressemøde fra 
18.10 til 18.30. Det foregår backstage. 

Martin Brygmanns lejrsang ”Ska’ vi gå udenfor?” kan læses og downloades her. 

 

http://spejderneslejr.dk/da/om-lejren/lejrsangen

