
Da den første korpslejer, der blev holdt i 
Kulsø, 1994, var der 10 års jubilæum for 
De Gule Spejdere. 

Det var et smukt område med vilde bevoks-
ninger og et vidunderligt dyreliv. Her var 
den første foropgave et hvidt vejskilt med 
rød skrift hvorpå der stod det præcise antal 
kilometer, der var fra lejrpladsen og hjem 
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En vedholdene stor-
spejder-energi siden 1994

Af  Christian Slavensky

til de samtlige tropslokaler. Spejderne 
byggede dengang ikke en traditionel lejr-
plads, i stedet brugte de tiden på at bygge 
en platform, til nytte at hæve deres telte 
helt op til 2 meter over jorden. Der blev 
bundet, gravet, slået og løftet, præcis som 
I dag. Det imponerende syn af de hæve-
de telte kunne i 1994 gøre en hver spej-
derleder stolt til kåren. På samme måde 
formår de flotte lejrpladser, i spejdere de 
sidste par dage har fået bygget, at få en 
tropsleder eller to til at knibe en tåre. I 
skal i år dele lejrplads med andre patrul-
jer og det kræver i den grad færdighed 
for samarbejde og god kommunikation. 
Det har i formodet at mestre og man kan 
se at i alle har bidraget og været med til 
at konstruerer de fantastiske lejrpladser. 
Man kan trække mange tråde mellem 
den første korpslejer i 1994 og denne. 
Sammenhold, motivation og tværgrup-
pevenskaber er i fokus. Men heldigvis 
har tøjet siden dengang ændret sig , fra 
harem bukser i pangfarver, til fjeldræven 
G1000-bukser i de hippeste spejderfarver.  



Der arbejdes så hårdt på at blive færdig lejrpladserne inden det store fælles lejrbål,  at det 
måtte gå ud over en finger, Mellanie  fra frie fugle måtte en tur på skadestuen, for at få lap-
pet sin finger sammen.  Hun nåede lige tilbage til sidste vers af, nu flyver mørkes fugle ud.
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Set og Hørt hos Stifinderne 
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“Hvem er stopper?” “Jeg stopper jer lige engang” siger Danny, da han første gang er på plet-
ten på årets korpslejr. Han er brudt ind på rundboldbanen, hvor ulve med mange forskellige 
tørklæder løber rundt og spiller. Han fanger Hannah (Ravnetroppen), Jannat (Kong Harde-
knud) og Sebastian (Frie Fugle), der lige er blevet sendt ud i marken. “Det er lidt øv at være 
ude i marken, men man får en ma se nye venner”, fortæller ulvene. Alle ulvene har ikke 
været på korpslejr før, men de er klar på alle de udfordringer, der venter dem resten af ugen.

Set og Hørt hos UlvenE

storm...
eller byggefejl 

-Hvad lagde 
Portalen

ned?
(shitstorm?)
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Hold øje med LEJR-
glemmeklassen dag 2

MIDGAARDSORMEN
Redaktionen

Marie, 1. Næstve
Emilie, Rold Skov
Christian, Hardeknud

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

Stort tillykke til
Mads k, 
Frederiksborg trop, 
spejder, 13 år

Vi vil gerne have besked om, 
hvem der har fødselsdag i de 
dage vi er på lejren. Kontak 
redaktionen eller Skriv mail 
til t@larsenlab.dk

Vi har på redaktionen forhørt os rundt i lej-
rene, om der er nogen der har særligt ud-
mærket sig. I pionerlejren fik vi at vide, at 
der særligt var en der under det store byg-
geri havde været meget arbejdsom og rar at 
omgås. Gårsdagens kammerat er altid klar 
på en hjælpende hånd i den rette spejde-
rånd. Bjarke fra Jens Langkniv tak for din 
gode ånd i lejren! Du kan hente en lille gave 
på korpslejrkontoret i hytten.

BRA siger BRA, VO siger VO siger 
BRA siger VO siger BRAVO!!

Gårsdagens 
bedste kammerat

Dagens fødselar-hurraaAAAaaaa


