
Velkommen til 
Midgårds-
ormen!  
Vi glæder os til at følge jer alle på lej-
ren og levere en masse spændende og 
underholdende artikler. Sørg for at 
holde dig opdateret hver dag efter f lag-
parade, hvor vores avis vil udkomme. 

Vi ses!    Hilsen Redaktionen! 

Danny, Jens Langkniv
Natalie, Grib Skov Trop
John, Frie Fugle

Fra venstre
Tine, Grøndal Trop 
Marie, 1. Næstve
Emilie, Rold Skov
Christian, Hardeknud

Avisen kan læses på Info tarvlen og rundt 
om i lejeren, hold øje
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Flagparade Vi finder sammen og staver til spejderven Stifinderbål

Første dag på lejeren, og mødet med 
vikingkongen og Jarlerne 



Det tog 36 arbejdstimer og 3 dage at 
blive klar til lørdag, hvor korpslejren 
begyndte, men hvad indebærer det 
egentlig at være på forlejr?

De sidste 3 dage har 27 raske pionere, le-
dere og en enkelt spejder, arbejdet hårdt 
på at få lejren til at stå til alle ankom 
lørdag. Det hele startede onsdag, hvor 
folk kom dumpende i løbet af formidda-
gen fra hele landet. Der blev sat rafter 
i jorden til alle de flotte byggeprojekter, 
og så gik opbygningen forholdsvis hur-
tigt, hvilket der blev bidt mærke i. Iføl-
ge Dennis fra Grøndal Trop og Flok kom 
lejren hurtigt op at stå uden yderligere 
instruktion: ”Tingende går lettere når 
folk kan deres spejderhåndværk”. Hvil-
ket Andreas Nielsen så fint pointerer 
i spejdersangbogen: ”al besvær er der 
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Forlejr Fakta: kilo,  kød og (kilo) meter

Af John Tværgaard og Natalie Lindebjerg
Christian Slavensky, 

ᛜ 750 kg kød
ᛜ 18x5 kg pberfrugt
ᛜ 700 kg gullerodder
ᛜ 5,1 km rafter

ᛜ 2 x rammer af 64 ruller
ᛜ 24 kg havergryn pr dag
ᛜ 2,2 km skaller
ᛜ  23 °C

Meget mere end bare en 
hård forlejr

30 frivillige
3 dage

VI GØR KLAR 
TIL 465 

SPEJDERE



mening i er selv det fæleste job for er 
der kræfter og træning i for den der al-
drig gir op” (Spejdersangbog, DGS, 2019)

SAMMENHOLD
Det er helt tydeligt på dem der deltog på 
forlejren, at det var meget mere end bare 
hårdt arbejde, og at det skaber et helt 
unikt rum for sammenhold og socialise-
ring: ”Det er skide hyggeligt at være på for-
lejr, så jeg er ærgerlig over, at jeg ikke var 
med i år” siger Ian fra Kong Hardeknud 
Trop, og lægger vægt på, at det er sjovt at 

få lov til at se det hele forvandle sig fra en 
græsmark til en lejr. Foruden hårdt arbej-
de var der plads til at møde nye menne-
sker som man socialiserer sig med, man 
tænder bål, synger gamle sange og fortæl-
ler spejder oplevelser fra da man var ung.

KØRSEL MED TRAKTOR OG TRAILER 
PÅ EN GANG!
Man bruger ikke kun de kompetencer 
som man har med hjemme fra, men der 

er også plads til at udvikle sig ifølge 
Emma Cecilie Daae fra Grib Skov Trop: 
”Jeg har simpelthen fået lov til at køre 
en traktor og en trailer på samme tid, 
hvilket jeg aldrig prøvet før, og det gik 
med minimale fejl (red: ”minimale fejl”)”. 
Det at man også får lov til at hygge sig 
gør, at man tager med igen næste gang!
På trods af, at man har lagt mange timer 
de sidste fire dage i Nordjylland, og er 
træt nu når den endelige lejr begynder, 
så vil dem vi har snakket med anbefa-
le at tage af sted næste gang: ”det som 
også er fantastisk ved forlejren er, at jeg 
har fået lov til at kigge på ’Nicklas Borch 
Danmark’ i funktion. Det er jo et vidun-
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HVEM HAR FØDSELSDAG
mens vi er på Lejren?

Vi vil gerne have besked om, 
hvem der har fødselsdag i de 
dage vi er på lejren

Skriv mail til t@larsenlab.dk  
dato, gruppe, navn og alder 
eller skriv på whiteboardet i 
lejrkontoret.

Så startede morgen traditionen tro Køkkent er igang

Havregrød skaber kø....

Hold øje med LEJR-

glemmeklassen

der af største kaliber!” griner Emma Ce-
cilie Daae, og håber på, at hun får lov at 
køre endnu et nyt transportmiddel næste 
gang. Husker i forlejren i 2009? Det væk-
ker ihvertfald minder i redaktionen hver 
gang vi hører en motorsav på en korpslejr. 


