
Lejren er åbnet: Hele Danmark så med 

En sky af fyrværkeri rundede den officielle 
indvielse af Spejdernes Lejr af. 35.000 spejdere 
og deres gæster fra Holstebro så med ved den 
store scene på lejrområdet. Endnu flere så med 
bag fjernsynsskærmene.  

 
Spejder-fest på scenen. Så er lejren for alvor i gang. FOTO: Jakob Vibe 

De Sorte Spejdere holdt sammen på 
feslighederne, mens Martin Brygmann optrådte 
med den officielle lejrsang, som han selv har 
skrevet tekst og musik til. 

LINK: Hør lejrsangen. 

Også Jes Dorph, Flemming Jensen, H.K.H. 
Prinsesse Benedikte og statsminister Helle 

http://2012.spejderne.dk/da/om-lejren/lejrsangen


Thorning-Schmidt var med til at ønske 
spejderne god lejr.  
Tørklæderne blev svunget i stor stil, og langt de 
fleste spejdere kunne allerede synge med på 
lejrsangen. 

Link: Læs om, hvordan det var bag scenen 
til åbningsshowet. 

LINK: Se hele showet på din regionale tv-
kanal.  

I gallerierne her under kan du se masser af 
billeder fra showet. 
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Fanget på Færøerne 

37 færøske spejdere måtte vente 56 timer i 
lufthavnen, før de endelig kunne komme med et 
fly til Danmark og Spejdernes Lejr. Tæt tåge 
gjorde, at det var umuligt at lette og lande i det 
klippefyldte terræn.  

Af: Siv Wigh Steffensen 

”Man kunne dårligt se en hånd for sig,” fortæller Trine Thomsen, der fulgtes med de færøske 
spejdere til Danmark.  
Hun synes, de færøske spejdere skal tildeles et gyldent tørklæde for deres høje humør. 
”Da vi nærmede os tidspunktet, hvor åbningsshowet gik i gang, og vi stadig ikke var kommet af 

http://2012.spejderne.dk/da/nyheder/backstage-ved-%C3%A5bningsshowet
http://2012.spejderne.dk/da/nyheder/backstage-ved-%C3%A5bningsshowet
http://www.tv2fyn.dk/article/363854?autoplay=1&video_id=53241
http://www.tv2fyn.dk/article/363854?autoplay=1&video_id=53241


sted, besluttede vi at streame showet på vores telefoner. Selvom det ikke lykkedes os at få billedet 
igennem, sang vi med på lejrsangen og klappede helt vildt, da Færørene blev nævnt på scenen.” 

Spænding til det sidste 
Det ustadige vejr på Færørene gjorde ventetiden til en lang rutsjetur. Det ene minut troede 
kaptajnen, at flyet kunne lette. Det andet minut var det for tåget til, at maskinen kunne gå i luften. 
Efter 56 timer – og udsigt til først at komme i luften tirsdag - var sigtbarheden endelig oppe på de 
400 meter, der skulle til.  
”Til sidst skulle vi boarde på kun en halv time. Pludselig var flyet der bare. Det var så tåget, at vi 
slet ikke så det lande. Det var svært at tro på efter 56 timer med ”ulven kommer”. Det var bare så 
fedt at se den flyver,” fortæller en noget træt, men glad Trine Thomsen. 

 
Trætte, men glade spejdere er klar til at indtage Spejdernes Lejr. Foto: Maigaard. 

 
Spejdernes Lejr i sigte 
Natten mellem søndag og mandag landede delegationen i Billund Lufthavn. Turen mod Danmark 
bød på masser af turbulens og vindstød på op mod 25 sekundmeter, men spejderne lod sig ikke slå 
ud.  
I lufthavnen ventede en af lejrens busser.  
”Lejrens internationale udvalg havde sørget for, vi blev samlet op og kørt direkte til lejren. Det skal 
de virkelig have tak for,” smiler Trine Thomsen.  

Trætte og klar til lejr 
Klokken 03.00 i nat ankom de udmattede spejdere til lejrområdet og kunne endelig finde sig til 
rette i deres spejderhjem i Holstebro.  
”Jeg skal nok lige sove et par timer, før jeg for alvor er klar til at arbejde som jobber for lejren – 
men så er jeg altså også helt klar,” siger Trine med et småtræt smil på læben.  


