Fællesspejd - program for uge 36 og 37

Program for
september

Mødedag mandag fra 18.30 til 20.00. Husk at melde afbud til Paw på tlf.
40 17 54 17 inden kl. 18.00. Senere kan I ringe til Maglevad.

Mandag

1.9.

Fællesspejd hele ugen! Se program på
side 3

Mandag

1.9.

Fællesspejd foran Kvickly i Stenløse Center kl.
18.30. Telt, bål, snobrød, popcorn, skumfiduser,
rafter, pandekager mm.

Tirsdag

2.9.

Fællesspejd foran Kvickly i Stenløse Center kl.
18.30. Telt, bål, snobrød, popcorn, skumfiduser,
rafter, pandekager mm.

Onsdag

3.9.

Maglevad. Knob til alle.
Vi skal også lave pioner-arbejde!

Torsdag

4.9.

Maglevad. Spil. Og så skal vi lege!

Fredag Søndag

5.9.
7.9.

Weekendtur på Maglevad fra fredag kl. 18.00.
Fredag er der kulturnat i Egedal kommune. Vi får
besøg af mange gæster på Maglevad, hvor klatrevæggen er stillet op! Vi skal også på tur til andre
aktivitetssteder i kommunen.

Fredag Søndag

5.9.
7.9.

Fælles spejderweekend på Maglevad

Lørdag

6.9.

Avisindsamling, kl. 9.00 - 13

Lørdag

6.9.

Mandag

8.9.

Fællesspejd hele ugen! Se program på
side 3

Avisindsamling med mor og far kl. 9.00 - 13.
Morgenmad og frokost til alle fremmødte.
Resten af weekenden på Maglevad.

Søndag

7.9.

Morgenmad, oprydning og hjem igen.
Afslutning ca. 14.00.

Mandag

8.9.

Maglevad. Klatrevæggen står her stadig!
Bål og snitteri for alle.

Tirsdag

9.9.

Maglevad. Klatrevæg. Mad over bål. Seniorerne
køber mad og tænder op.

Onsdag

10.9.

Maglevad. Frit program, slå din egen rekord på
klatrevæggen, find på en leg, eller også kan du
’battle’ din leder på svedige rim… ;-)

Torsdag

11.9.

Maglevad. Klatrevæg. Frit program ind til videre.
Ret til aktivitet forbeholdes! (Skriv til Rullen om
Fællesspejd!, red.)

Mandag

15.9.

Banko og bål

Mandag

22.9.

Knob og lidt ”løbsregler”

Mandag

29.9.

Skovtur til Ganløse Ege

Tillykke med fødselsdagen til:
Kristoffer den 1. september
Emilie den 22. september

Mikro-hilsener
Henrik, Paw og Rikke
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Skovtur med naturvejleder
Søndag den 21. september 2008 kl. 10.00 inviteres alle spejdere med
forældre - og hvem der ellers måtte have lyst - til en vandretur med
naturguide.
Vi mødes ved p-pladsen Nyvanghus kl.
10.00 (hjørnet af Nyvangsvej og Farumvej ved laden over for nr. 90, Kraks kort
side 104, K3). Her vil Richard Pedersen
følge os på en guidet tur gennem skoven.
Vi slutter af med skovtursfrokost. Medbring derfor madpakke og drikkelse.
Dette behøver I ikke bære rundt på. Vi
samler medbragt mad i 1-2 biler, som
anvises p-plads i nærheden af slutstedet.

Program for september

Mødedag mandag fra 18.30 til 20.00. Husk at melde afbud til lederne
på tlf. 47 17 25 85 kl. 18.30.
Mandag

1.9.

Fællesspejd foran Kvickly i Stenløse Center kl.
18.30. Det samlede program for fællesspejd kan ses
andet sted i Rullen.

Fredag Søndag

5.9.
7.9.

Weekendtur på Maglevad fra fredag kl. 18.00. Husk
tilmelding. Fredag er der kulturnat i Egedal kommune. Vi får besøg af mange gæster på Maglevad og
skal på tur til andre aktivitetssteder i kommunen.

Lørdag

6.9.

Avisindsamling med mor og far kl. 9.00 - 13.

Søndag

7.9.

Morgenmad, oprydning, afslutning og hjem igen

Mandag

8.9.

Fællesspejd på Maglevad kl. 18.30

Fællesløb

Mandag

15.9.

Søndag den 5. oktober kl. 10.00 er der Fællesløb arrangeret af Sct.
Georgsgildet i Ølstykke. Husk kryds i kalenderen og tilmelding!

Skovtursmøde ved Gulbjerg Mose. Vi mødes i skoven kl. 18.00 og slutter i skoven kl. 20.00

Søndag

21.9.

Spejder- og forældretur med resten af gruppen.

Mandag

22.9.

Skovtursmøde. Samme tid og sted som d. 15.9.

Mandag

29.9.

Sidste tur i skoven i denne omgang. Samme tid og
sted som d. 15.9. Bemærk at vi mødes kl. 18.00 på
skovtursmøderne for at få lidt mere tid til møderne.
Det nøjagtige mødested vil blive oplyst på en særskilt seddel. Vi opfordrer til fælles kørsel.
Programmet for skovtursmøderne er hemmeligt og
meget spændende!

Vi håber at se mange glade spejdere og
forældre denne formiddag. Tilmelding
er ikke nødvendig. MØD BLOT OP.
Doris

Julemarkedsmøde
Det bliver jul igen på et tidspunkt og dermed nærmer vi os også årets
meget store begivenhed - JULEMARKED på Maglevad. Første planlægnings møde er torsdag den 18 september kl. 19.00 - Mød op og
vær med til at sætte dit præg på begivenhederne....
Med spejderhilsen Jette
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Tillykke med fødselsdagen til:
Elias den 5. september
Rebecca den 24. september

Med spejderhilsen
Nils, Vivi, Vibeke og Klaus

Brages kanotur på Bastrup sø
Den 23. - 25. maj 2008
Kære dagbog
Endelig kom fredag den 23. maj, hvor vi skulle af sted på tropstur
med Brage og de bedste ledere Carsten, Camilla, Kok og Jeppe.

Program for september
Mødedag onsdag fra 18.30 til 20.30.
Husk at melde afbud til Kim på tlf. 26 84 80 04

Uge 36

Fællesspejd. Se program på side 3

Fredag Søndag

5.9.
7.9.

Fællesspejd weekend

Lørdag

6.9.

Avisindsamling kl. 9.00 - 13.30

Uge 37

Fællesspejd. Se program på side 3

Onsdag

17.9.

Luksuslejr

Søndag

21.9.

Familieskovtur kl. 10.00

Mandag

22.9.

Skræpmøde for patruljeledere og assistenter

Onsdag

24.9.

Luksuslejr

Lørdag Søndag

27.9.
28.9.

Bestyrelses- og ledertur

Med spejderhilsen
Junior-lederne

Vi mødtes på Maglevad med cykler og oppakning kl. 18. Vi skulle
starte med at tegne vores eget kort. Det var vi ikke så gode til, så
Carsten hjalp os. Efter meget slid og slæb fik vi efter laanng tid kradset det geniale kort ned, og så cyklede vi af sted mod Bastrup sø. Vi
brugte slet ikke kortet og da vi kom frem, var Kok og Camilla kommet, men ikke Jeppe og Carsten. De sad ved Buresø og drak kaffe.
Camilla og Kok var i gang ved at slæbe vores ting ned til shelteren.
Da vi havde parkeret cyklerne, skulle vi sejle kanoerne hen til den fedeste lejrplads, lederne havde fundet til os. Der var en shelter og
masser af plads til at slå telt op. Annika og Camilla sejlede over på
den anden side af Bastrup sø for at hente brænde. Jacob, Mikkel og
Sofia slog telt op. Så kom Jacobs mor for at hente ham, men han gad
ikke med hjem, men det skulle han. Efter 3 timer og med ledernes
hjælp kom teltet endelig op og stå.
Fredag aften blev fordrevet med hygge, kage og sang. Og kl.
00.30 gik vi til ro til
nattergalens skønsang.
00.35 var Kok klar til
at kværke nattergalen,
og næste morgen blev
vi også vækket af dens
”skønne sang”. Det var
en super morgen, solrig
og varm, og så stod
morgenmaden stod på
spejder-brunch á la
Track, Mums.
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Nu skulle vi endelig ud og lære at sejle. Efter nogle timer i modvind
og spejdere, der sejlede i cirkler, var vi i den anden ende af Bastrup
sø. Det virkede uopnåeligt at nå tilbage til lejrpladsen, selvom der
kun var en km. Da vi sejlede ind for at spise frokost, skulle vi undvige nogle triatlonsvømmere, der krydsede søen.
Til frokost fik vi suppe. Nogle tog derefter en ”morfar”, mens andre
gik op for at se ruinen. Herefter tog vi igen ud for at øve tag, mens
Kok blev tilbage på lejrpladsen for at lave kaninerne til aftensmaden.
Mens Kok sad og kom kaninerne på spid, kom nogle polakker forbi,
som var meget imponerede over, at vi skulle spise dem til
aftensmad.

Husk at melde afbud til Carsten på
tlf. 28 72 87 26
Uge 36

Eftermiddagens øvelser var mere af sportslig karakter. Vi nåede ned i
den før uopnåelige ende af søen, hvor vi skulle spille kanobold. Her
viste Mikkel og Annika deres overlegne evner i C-tag og taktiske taklinger (cirkler). Da vi havde spillet en masse bold, sejlede vi tilbage
og to af os faldt i vandet, kun lidt med vilje. Det var sjovt.
Da alle var kommet på land igen, skulle vi i gang med aftensmaden;
laks og 2 kaniner svøbt i bacon (de blev døbt Ninus og Blåbær). Alle
gik ombord i maden med stort velbehag – mums. Efter maden meldte
Camilla sig til at tage opvasken for at slippe for at sejle kanoerne retur.
Vi sidder nu i dette øjeblik og nyder kakao, te og kaffe, mens nattergalen stadig synger sin ”skønne” sang og denne dagbog bliver til.
Men nu vil vi gå i poserne, for vi skal være friske til Oak City Rally i
morgen. For at se om vi kan vinde førstepladsen og vigtigst af alt have det rigtig sjovt sammen.
Godnat og tak for en rigtig god tropstur.
Brage hilsner
Camilla, Annika, Sofia, Jacob, Mikkel
samt lederne Carsten, Jeppe, Kok og Camilla
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Fællesspejd

Fredag Søndag

5.9.
7.9.

Fællesspejderweekend

Lørdag

6.9.

Avisindsamling

Uge 37

Fællesspejd

Tirsdag

16.9.

Patruljemøde

Fredag Søndag

19.9.
21.9.

Nathejk

Tirsdag

23.9.

Patruljemøde

Tirsdag

30.9.

Patruljemøde

Tillykke med fødselsdagen:
Lasse den 3. september
Carsten den 11. september
Kok den 15. september
Annika den 25. september
Marie den 28. september

Med spejderhilsen
Jeppe, Jesper
Camilla og Carsten

Dagbog Klarelven 2008
Fredag den 27. juni og lørdag den 28. juni
Kære dagbog,

Program for september
Infotid 20.15 - 20.30. Afbud til Thomas 31 17 07 29 inden 18.00.

Tirsdag

2.9.

Afholde møde for SS. Det gør vi alle
samlet.

Lørdag

6.9.

Avisindsamling

Tirsdag

9.9.

Bålmad! Jubii, spis ikke hjemmefra! Eller
gør det, hvis du kan spise meget!

Tirsdag

16.9.

Forberedelse til Nathejk. Det bliver
skægt og gøgl!

Fredag Søndag

19.9.
21.9.

Nathejk. Et sted på Sjælland!

Tirsdag

23.9.

Forberedelse til L/B-tur

Lørdag Søndag

27.9.
28.9.

L/B-tur

Tirsdag

30.9.

Luksus-lejr. Vi skal være rigtig kreative.
Husk at have tøj på til vejret, lige som
vores minileder altid sagde det!

Tillykke med fødselsdagen til:
Carsten den 11. september
Kok den 15. september
Michael den 16. september

Ønsker du at ændre dine
betalingskortoplysninger
tilknyttet din BroBizz? Så gå
ind på Storebælts hjemmeside. Her kan du også finde
svar på de fleste ...

Ca. 21.30 mødtes vi alle sammen på Maglevad. Da klokken blev
22.33 kom bussen. Vi sad sammen med nogle andre spejdere. Vi
snakkede meget i bussen, men efter vi var kommet til Sverige, blev
der stille. Eller næsten alle var stille. De sidste, som var Signe & Elizabeth, faldt i søvn ved et - halv to tiden. Klokken 04.01 var der pause. Der var helt lyst udenfor.
07.15 var vi der, hvor vi skulle
bygge tømmerflåden. Det var
meget sjovt at bygge en tømmerflåde. Det var et stort arbejde at
bygge den, for det var tungt og
en smule hårdt.
Klokken 10 minutter over 12 sejlede vi. Så det tog os ca. 5 timer. Vi
var blevet sat i grupper på de 2 tømmerflåder. Den ene hed LUNA og
den anden hed Ælling/Titanic. Men vi gik rundt, som vi ville.
Det var en lang, men meget hyggelig tur! Og slik var der også! Næsten lige inden vi skulle på land, faldt Gustav i vandet. Han sagde, det
var meget koldt! Men det så altså lidt sjovt ud! (Vi har haft en smule
regn!) Vi så også en stor bæverdæmning! Men selvfølgelig kunne vi
ikke komme ind der, hvor Kim sagde, så vi måtte finde et andet sted.
Og så faldt Sofie i vandet, HE HE! Det var ret sjovt!
Lidt efter fandt vi et godt sted med en god, klar badesø! Vi fik lavet
bål, ”køkken” og fik sat telt op! Men der var bare vildt mange
MYG!! Efter maden, som var krebinetter og couscous, og gulerodsråkost(!), tog Signe og Amanda ud for at bade. Det var lidt koldt i starten, men så blev det varmt. Der var lidt varmt. Der var dybt nogle
steder og meget lavt andre steder. Senere kom Line og Sofie! Vi havde det sjovt og fik grint meget! Om aftenen fik vi koldskål og derefter
lagde vi os ind i teltet, og snakkede og til sidst sov vi!
God Nat
Signe
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Søndag den 29. juni
Kære dagbog,
Omkring kl. 7.30 vågnede de fleste i teltet, men Anna var allerede
oppe, fordi at hun skulle på ”det lille hus”. Vi startede med at tage tøj
på og nogle pakkede sammen. De voksne var allerede i fuld gang med
at lave morgenmad, havregrød. Vi spiste spredt og sad, hvor vi ville.
Da vi var færdige, tog Signe opvasken, imens vi andre pakkede teltet
sammen, og fik styr på alle vores ting. Alle tingene blev lagt på de to
tømmerflåder, og kl. 9.15 sejlede vi ud på vandet. På den ene tømmerflåde var alle børnene, og på den anden var de tre voksne
(Lisbeth, Kim og Robert). Vi hyggede os rigtigt. Vi snakkede, læste
krydsord og spillede spil.
Omkring kl. 12.10 spiste vi frokost. Vi lagde til under en stor bro,
hvor der også var mulighed for at tisse eller blobbe. Ifølge de voksne
spiste vi rigtig meget, men det gjorde ikke noget, da det var rugbrødsmadder. Vi sejlede videre, da vi havde spist færdig. Men nu
regnede det. Næsten alle trak i deres regntøj eller trak ind under presenningen. Vi sad bare og hyggede og spiste slik.

Program for september
Mødedag torsdag kl. 19.00 - 20.30.

Ca. kl. 16.00 tog vi en tissepause. Næsten halvdelen søgte ind til et
hus og lånte toilettet. Imens blev det rigtig meget regnvejr og den anden halvdel stod bare, og blev våde. Patrick hoppede rundt på kanten
at tømmerflåden og PUF………! Pludselig lå han nede i vandet. Det
var vist koldt, for han var hurtigt oppe igen. Der gik 20 minutter inden toiletholdet kom tilbage, så de andre blev tissevåde.

Torsdag

4.9.

Spil

Lørdag

6.9.

Avisindsamling

Torsdag

11.9.

Spil

Nå, men vi sejlede videre og vi legede en leg/konkurrence, hvor der
var en, der læste nogle Disney spørgsmål op, og så skulle man i hold
svare på dem. Sofie lærte også de andre en leg, hvor man ikke måtte
sige sort, hvid, ja og nej. Den leg legede vi meget.

Torsdag

18.9.

Spil

Torsdag

25.9.

Spil

Ca. kl. 19.30 lagde vi til det sted, hvor vi skulle slå lejr. Vi slæbte
alle tingene på land, og fik telte op. Nogle hentede vand og andre lavede mad. MEN FOR SØREN, HVOR VAR DER MANGE MYG
OG MITTER!!! Det var til at blive sindssyg af, men vi fik da spist og
vasket op. Til dessert fik vi frugtsalat og chokoladestykker. Da klokken var 22.20, gik alle børnene i seng. God nat!
Sofie

Husk hellere at have for mange lag tøj på, som man så kan tage af
efterhånden som man får det for varmt. I stedet for at stå og mangle et lag
tøj som man ikke kan tage på når man har det for koldt!

Tillykke med fødselsdagen til:
Niklas den 25. september
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Husk afbud til din instruktør:
Steffen på tlf. 28 89 30 95

Tambourhilsen
Steffen

I løbet af frokosten var det tørvejr, men da vi kom ud i kanoerne,
regnede det igen og fortsatte resten af dagen/aftenen/natten. Vi håber
på bedre vejr resten af lejren.
Spejderhilsen Matheus, Thomas og David
Mandag den 7. juli
Ledernes sandheder:

Dagen startede med overskyet vejr og en høj luftfugtighed, så vi gik
alle og frygtede, at Koks ”byge” skulle fortsætte. Og det gjorde den
så. Denne gang holdt den dog hurtigt op, og dagens 8 km kunne tilbagelægges i overskyet, men tørt vejr. Om eftermiddagen tog lederne et
par timers spejderfri, da vi sejlede til Gustavfors for at købe ind til
resten af ugen. Imens spiste spejderne frokost, slog telt op, hængte
tørresnor op og byggede 3-buk til at hænge gryderne i over bålet.
Sidst på eftermiddagen startede de første uskyldige flirterier, da Camilla sad og masserede Davids trætte hænder efter den hårde sejlads.
Selv efter at vi havde fortalt hende at fingermusklerne sidder i underarmen, havde hun ikke til sinds at slippe Davids hånd.
Dagens toilet:
Dagens kanostrækning:
Tilbehør til havregrød:
Aftensmad:

4 ud af 10 loganbrød (var fyldt med fluer)
8 km (for lederne: 16 km)
Sukker
Roadkill m potatis, pebersovs og ostebønner

Spejdernes løgne:

Vi startede dagen med at spise morgenmad. Bagefter pakkede vi telt
og bagage sammen i regnvejr. Så sejlede vi i tørvejr. Turen gik godt,
for det var tørvejr, men der var godt med strøm og bølger. Så kom vi
endelig på at komme i land. Og så sejlede lederne til byen og handlede. Imens satte vi telt og lavede trebuk. Så kom lederne hjem, og lavede bål. Hyggelig aften.
Spejderhilsen Mikkel, Annika, Camilla og Kathrine
Ps. Efter maden gik nogle ud og badede, mens de andre sad ved bålet. Da vi kom op og blev varme, havde Kok og Camilla lavet overraskelse til os. Vi fik Thailandske rejechips i olie. Det var bare guf..!
Hurra for godt vejr.

Mandag den 30. juni
Kære dagbog,
I dag er det mandag, så nu er der kun 6 dage
tilbage. Vi sejlede klokken 10.15, undskyld
dagbog, men blyanten er flad…
Hej igen! Nu er vi ude at sejle, og der sker ikke det store. Pigerne laver ”Disney quiz” igen, igen… Vi var lige ved at tage vand ind, men
Patrick og Ben lavede ligevægt igen (fordi de er, de er så seje). I øvrigt er der en masse tøj, der er vådt. Line deler slik ud, det er karamelstjerner, Yes! Der sker ikke noget. Hehe. Nu møder vi nogle kajakker, og de er fra Tyskland. Gustav har bildt Sofie ind, at ”alla Madulla mullar bittie bularh” betyder ”jeg slår Norges præsident ihjel og
k… et træ”, men det passer ikke!
Efter frokost (det var under en bro) gik vi op på en vej, der førte ind
til en lille bitte landsby. Først gik vi en hel masse, men så gik vi ind i
en kiosk, og vi fik lov til at få en is - 3 kugler..., guf! Det smagte totalt godt. Og der var et rigtigt toilet. Da vi gik ud, begyndte det selvfølgelig at regne, men ikke ret meget. Vi skyndte os tilbage til tømmerflåden, og sejlede videre. Pigerne lavede igen ”Disney quiz”. Ja
og drengene… ja, de lavede drengeting! Roede.
Omkring kl. 20.00 gik vi i land på den fedeste ø. Det var vores eget
lille ”Lalandia”. Der var små søer over det hele, og så var det dejligt
varmt. Signe, Amanda, Line og Sofie tog straks tøjet af og skiftede til
badetøj. De lavede vipper og ruchebaner! Sjovt. I mellemtiden pakkede de andre ud og lavede mad. Nums….! Vi skulle have kartofler i
foliebakker med grøntsager og kylling. Det blev lavet på bål! Det var
rigtigt godt, der var ingen myg, næsten!
Da vi havde spist, var klokken omkring 21.10, og vi lagde os til at
slappe lidt af, og gøre klar til at vi kunne sove. MEN... så kaldte Gustav, og vi skulle have ananas. De smagte også godt. Klokken endte
med at være omkring 21.30-22.00 inden vi kom i seng, og så lå vi
også at snakkede
God nat
Gustav (Benjamin + Signe) Sofie

Fortsættes i næste nummer ...
16
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Tirsdag den 1. juli

Søndag den 6. juli

Kære dagbog,

Ledernes sandheder:

I dag skulle vi blive på øen indtil 5-tiden.

Dagen startede med regn. Meget regn! Vi spiste morgenmad og pakkede kanoerne i nogenlunde tørvejr. Vi var ikke nået langt, før vi
mærkede de første dryp. Kok påstod hårdnakket, at det ”bare var en
byge”, men 36 timer senere skulle det vise sig, at han tog fejl. Det
var nemlig her, bygen stoppede!

Vi vågnede omkring klokken 7.15. De voksne var ikke stået op endnu. Er du gal, hvor var der dog varmt. Sofie var den første, der gik
ud. Det havde slet ikke regnet. Efter ca. 20 minutter stod de voksne
også op, og så blev der lavet havregrød.
Da vi var færdige med at spise, var Line, Signe, Amanda og Sofie
hurtigt i badetøjet og badede. Da pigerne havde været i vandet cirka
en time, kom mange af drengene også i. Pludselig gik der fest i at
fange fisk i vandet. Kl. 13.00 (ca.) fik vi frokost. Rugbrødsmadder.
Vandet var også begyndt at blive lidt koldt, så de fleste gik op og tog
tøj på eller fangede kun fisk.
Omkring kl. 16.00 begyndte vi at pakke tingene og teltet sammen, og
så tog vi af sted. Vejret var varmt, men skønt. Da klokken blev ca.
19.30, fik vi aftensmad, Tomatsuppe. Det var rigtigt lækkert. Vi spiste på tømmerflåderne.
10 minutter senere var
der toilettrang, så vi gik i
land og fandt et hus.
Manden, der boede der,
var næsten døv og ret
gammel, så vi fik kun
vand og vi måtte derfor
gå videre til det næste
hus. Det sted vi kom ind,
var totalt fedt, det så ud
som om, de var rige. Da
vi sejlede videre, lavede
Lisbeth dessert.
Da vi havde spist dessert, begyndte nogle at sove. Men de fleste kunne overhovedet IKKE sove. Sofie og Line var vågne hele natten, næsten på et tidspunkt faldt de i søvn. Elizabeth havde en meget mærkelig drøm, hun snakkede og sparkede i søvne. Og græd lidt.
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Da vi kom frem til vores
shelter, slog storspejderne
deres telte op på de mest flade steder. Desværre for dem
var det også det laveste
punkt, og der opstod vandpytter i forteltene. Så teltene
måtte flyttes. Lidt senere var
det jordskred på skrænten,
der lå op til pladsen. Et af de
15 meter høje birketræer truede lidt med at skride ned, så
Brages telt måtte flyttes igen.
Stadig i regnvejr.
Lederne improviserede og slog inderteltene op inde i shelteren, så vi
slap for myggene, der sværmede rundt.
Dagens toilet:
Dagens kanostrækning:
Tilbehør til havregrød:
Aftensmad:

8 ud af 10 loganbrød
12 km
Kanelsukker
Brændende kærlighed

Spejdernes løgne:

Vi startede dagen med at spise havregrød, som altid. Det tegnede til
at blive en dejlig dag, men NEJ.
Efter kort tids padling i tørvejr, begyndte det at regne. Det udviklede
sig til et ekstremt regnskyl. Man kunne ikke undgå at blive våd. Da
det var tid til frokost, pisfrøs vi alle sammen. Især Mikkel var meget
kold. De varme nudler hjalp dog lidt.
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vi ikke vidste var, at vi skulle have taget de store veje for at møde kanomanden, så igen måtte vi lidt tilbage.

Andreas fik det dårligt. Han havde kvalme. Sofie fik det også dårligt,
hun blev søsyg, ondt i hoved og kvalme.

Da vi endelig fik vores kanoer, gik det op for os, at vi var blevet sat i
vandet på den forkerte side af byen og det IKKE var muligt at bære
kanoerne derover. Så inden turen startede, blev vi lige nødt til at improvisere en ny rute. Da vi kun havde mad til og med mandag frokost, var vi lidt pressede.

Vi går ikke med til det igen!!!

Lederne startede med at sove i shelteren, men efter 2 timers banden
over myggene overgav vi os og slog 2 telte op. Det tog ca. 3 minutter.

Kære dagbog,

Dagens toilet:
Dagens kanostrækning:
Aftensmad:

10 ud af 10 loganbrød
(10 er det bedste og 0 det dårligste)
4 km
Svensk pølseret

Line

Onsdag den 2. juli

I dag vågnede vi på tømmerflåden. De voksne var i gang med at
skubbe os fri, for vi var gået på grund. Næsten ingen havde sovet
godt, og vi havde ligget som sild i en tønde. De kunne ikke få os fri,
så næsten alle gik i vandet og hjalp til (men vi kom da fri). Cirka en
time efter vi var vågnet, gik vi i land og tissede. Først kl. 10.30 fik vi
morgenmad. Men i dag stod menuen ikke på havregrød. Vi fik knækbrød og madpandekager, med syltetøj, ost, pålægschokolade osv.

Spejdernes løgne:

Sejle – sejle – sejle!

Vi mødtes i Helsingør kl. 06.30. Da vi alle var der, gik vi ombord på
færgen… Der var nogle, der spiste morgenmad og andre snakkede og
gik rundt. Da vi kom til Sverige, skulle vi finde spor 4, fordi vi skulle
have et tog :-)

Kl. 12.30 fik vi tissepause ved kanten/bredden. Næsten alle gik på tisseren, og fik det ud. Da alle var tilbage igen, sejlede vi videre. Vi
trak under soveposerne! Det med at sidde stille, det er bare ikke lige
os. Vi begyndte at spille spil. Fjols og et eller andet ord-spil. Strømmen begyndte at tage os lidt, men klokken 10.30 gik vi i land og fik
frokost. Signe, Line, Amanda og Sofie tog badetøj på og hoppede i
vandet. Det var rigtig dejligt. Vi var knap nok kommet i, da Kim
kaldte… vi skulle videre.

Da vores tog kom satte vi os og hyggede i de 130 minutter, vi skulle
sidde i toget. Efter det skulle vi finde en bus. Vi var så uheldige, at vi
skulle vente en time. Efter det skulle vi have en anden bus. Vi blev
kørt forkert. Så blev vi kørt tilbage, og så gik vi over der, hvor vi
skulle have kanoerne.
Bagefter skulle vi sejle 4 km. Det gik godt, indtil Annika og Camilla
ville sejle baglæns og sidelæns. Det endte med at Jeppe og Carsten
hjalp dem.
Da vi kom i land, var der nogle, der skulle lave svensk pølseret og de
andre skulle slå telt op. God mad og flotte telte. Efter vi havde spist,
vaskede vi op og snakkede.

Sejle..! igen! Det begyndte at blive lidt kedeligt. Omkring kl.18.00
gik vi i land og lavede aftensmad, brændende kærlighed! Lækkert,
men desserten var endnu bedre, pandekager! Da vi havde spist, gik
vi i seng og snakkede (klokken var lidt over ti).
Line & Sofie

Fortsættes i næste nummer …

Så gik Camilla ned til drengene og snakkede med dem, og vi andre
lavede te og snakkede.
Spejderhilsen Annika, Kathrine og Mikkel
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Molichs Corner

Brages sommerlejr

Grundet ombygning i sommerferien, er Molichs Corner nu rykket om
på forsiden - håber ikke dette generer nogen.

I år var Brage (repræsenteret af de fire storspejdere Mikkel, Camilla,
Kathrine og Annika) på sommerlejr med 3 søøøøøøde drenge fra
Østerbro, der (for det meste) lystrede navnene Matheus, David og
Thomas. Desuden deltog Karina, deres gruppeleder.

HEJ MOR!

Det blev i løbet af lejren klart for lederne, at spejdernes dagbog ikke
helt formåede at give det fulde overblik over forløbet, så lederne besluttede at skrive deres egen dagbog undervejs. Det samlede resultat
blev til ”ledernes sandheder – og spejdernes løgne”.

OL i Kina er noget, der får mange til at blive hjemme fra spejder for tiden, hvilket tydeligt kunne
observeres ved ledermødet den 11. aug. Stort set
ingen mødte op, og flere manglende afbud fra
folk vi
VED, har
relationer
til petanque spillerne i OL. Eller curling - kom vi finder
på en sport, så kan det da være, at vi vinder i den. Nej, en sport
vi selv har fundet på, kan vi HELLER ikke finde ud af (det er en dansker, der har opfundet håndbold…, red.). Kom vi vinder EM - men
OL, arrgh, det gider vi sku ikke. Sådan. Det er en holdånd, vi også
kender fra spejder - man vil gerne vinde det lille O-løb arrangeret af
nogle seniorer med tømmermænd. Men deltage og kæmpe for at vinde i divisionsturneringerne, DET gider man IKKE!!! Den dag minierne bringer guldet hjem til Stenlænderne igen, der æder jeg en dobblet
whopper cheeeeese. Puha, ad bad. Ej, spiser bare en middag på en
mellemdyr restaurant. Ironman - man skulle nok have været der.

Kære dagbog. Her følger 5½ lederes fortælling om to troppes sommerlejr i kano og på skinnecykel i Sverige. Hvad der er gengivet i
denne dagbog, er udelukkende et udtryk for ledernes oplevelser og de
halve samtaler, det lykkedes os at opsnappe. Eventuelle fejlcitater
undskyldes på forhånd. De første to dage tog vi ingen notater, så de
er skrevet efter hukommelsen…

I skrivende stund er det den 11. august og Wulffmorgenthaler kommer med deres bud, på hvad Paven gør den dag, han begynder at udnytte sin formodede direkte kontakt med gud - han står hos købmanden og siger, at han skulle hilse fra Gud og sige, at han ville se positivt på det, hvis der var halv pris på baked beans. Det kan vi også relatere til spejderne, hvor det er helt tydeligt, at Klaus er begyndt at
udnytte sin pionerspade. Første åbne angreb i Molichs Corner - eller i
hvert fald blandt de første. Klaus! If you mess with some people,
other people might miss you. Morten, jeg ved du er med i det! Jeg
laver snart vendetta mod ledelsen! Bare kom an, ha! ha! ahhhh, I fik
mig. Jeg døøøøør. Ikke :D
/Molich

Undervejs steg samtaleaktiviteten gradvist mellem de to troppe. Da
støjniveauet nåede ledernes tærskel, blev Camilla fjernet fra selskabet. Camilla mente godt nok, det var vildt uretfærdigt, at det lige var
hende, der skulle flyttes, men virkningen kom straks: omgående tavshed.
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Ledernes sandheder:

Lørdag den 5. juli
Ledernes sandheder:

Det startede hyggeligt – men
uforskammet tidligt – på Helsingør station. Efter lidt
tids prutten om prisen lykkedes det os at komme med
færgen. Herefter fulgte 7½ time i offentlige transportmidler. Gaaab.

Da vi ikke lige vidste, hvor vi skulle af bussen, kom vi til at køre for
langt og måtte køre med bussen tilbage til vores stoppested. Derfra
gik vi ad de små veje til Skårpafors, hvor sejlturen skulle starte. Hvad
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