Køgespejderne
Kære ledere, “forældre til familiespejdere”, frivillige i aktivitetsudvalget m.fl. – kort sagt, alle fyldt 18 år,
der deltager med Køgespejderne på Spejdernes Lejr
Vi skal være rigtig mange samlet på Spejdernes Lejr til sommer – mellem 30 og 35.000 spejdere, ledere,
medhjælpere, forældre m.v. Heraf vil der deltage mere end 160 fra Køgespejderne og vi vil endvidere have
30 norske spejdere liggende i vores lejr.
I år er vi så heldige, at vi har fået mange nye ledere med, som aldrig har været på en så stor lejr før, ligesom
vi har mange forældre med, der heller ikke har deltager i en så stor lejr.
Men I kan virkelig glæde jer, det bliver en helt fantastisk lejr, fyldt med spejdere i alle aldre, og ikke mindst
så er der mere end 5.000 frivillige voksne, der bruger flere uger på at give de mange børn en fantastisk
oplevelse.
Når vi er på lejr af denne størrelse, er den helt store udfordring “plads”. Vi skal være mange på begrænset
plads, og der er mange regler af hensyn til sikkerhed, samvær m.v., som vi ikke normalt oplever når vi er på
lejr, hvor det “bare” er os Køgespejdere.
Vi er mange der har prøvet en så stor lejr før, men vi har som sagt også mange - både ledere og forældre der ikke har prøvet dette før, og derfor har vi samlet vores erfaringer med deltagelse i de store lejre her:
Områder med telte
Der er mange regler mht. hvor telte, bålsteder m.v. må placeres, og vi nogle frivillige der kører til lejren
allerede torsdag og fredag, hvor vi transportere alt udstyr og hvor vi markerer de områder hvor telte,
bålsteder m.v. skal placeres, for at udnytte pladsen bedst muligt. Dette er pga. krav fra bl.a.
brandmyndigheder, så vi kan sikre at en ambulance kan komme frem m.v. Derfor må man ikke flytte
teltene uden for de områder hvor de er placeret, heller ikke selvom der er plads 😊
Vi voksne hjælpes ad med alle opgaver
Vi er sammen, om at give børn og unge en fantastisk oplevelse – og vores frivillige spejderledere har
allerede brugt rigtig mange aftener og dage de seneste måneder på at forberede lejren.
Når vi er afsted, kan vi have brug for hjælp til forskellige opgaver som fx at hjælpe spejderne med at
aflevere vores affaldssække til affaldsdepotet, hjælp til at hente mad, hjælp til at grave bålplads, hjælp til gå
nattevagt, hjælp til at rengøre toiletterne så vi ikke får syge børn – det kan lyde som mange opgaver, men vi
er så mange voksne på vores lejr, at det faktisk er ret overskueligt. Opgaverne vil dagligt blive skrevet på
opslagstavlen på lejrpladsen.
Rygning – vi ryger ikke når der er spejdere til stede. Det giver jo nogle udfordringer på en stor lejr, men der
vil være afmærkede rygeområder I kan benytte. Rygning må kun ske udendørs i de dertil indrettede
områder som placeres væk fra børn og unge.
Alkohol – vi drikker ikke alkohol når der er spejdere til stede, dvs. heller ikke til måltiderne. Men vi drikker
gerne en øl eller et glas vin om aftenen når de mindste er gået i seng (vi sørger for, at der er kaffe, te, øl,
vin, vand i lejren), ligesom der er voksenområder på lejren, hvor der serveres alkohol. Denne balance
fungerer rigtig fint, især fordi vi har ansvaret for en masse skønne børn og unge.
Alle børn og voksne skal have den bedst mulig oplevelse. Det gælder både de spejdere som er afsted uden
forældre og dem som har forældre i lejren.

Køgespejderne
Hvis man er leder eller forældre til et barn i en anden afdeling kan man nemt komme til at ”gøre for meget
eller gøre for lidt”. Dette dilemma er vi rigtig mange der har prøvet i årenes løb - og det er svært at give et
klart svar, men her er nogle af vores erfaringer:
•

Man kan komme til at nurse alt for meget, eller man kan komme til at ignorere sit eget barn. Vi vil
opfordre jer til, at I inden lejren, tager en snak med spejderen om, at spejderen deltager med sin
egen afdeling, men er velkommen forbi til en krammer. Husk altid – hvad er spejderens behov og
hvad er dit eget som forældre. Derfor er det også vigtigt, at spejderen medbringer alt til lejren selv
– det kan nemlig være svært at finde sine forældre og lige hente madpakken eller solcremen.

•

Hvis der er særlige hensyn at tage, så henstiller vi til, at I går i dialog med spejderens ledere.

•

Som udgangspunkt er spejderen med sin afdeling, men der vil på lejren være tidspunkter, hvor man
kan ”låne” sit barn. Da vi aldrig helt ved, hvad dagene på en lejr bringer, vil lederne i afdelingen
melde ud om “familie-tid” hvor der så vil være aktiviteter/hygge for de spejdere, der ikke er
sammen med familien.

•

I skal selvfølgelig nyde at I er af sted sammen som familie, og fx gå en tur på lejrtorvet og spise en
is, men husk også, at der er mange børn i vores lejr som ikke har forældre med, og som ikke har
samme mulighed.

Så er der bare tilbage at gentage: I kan glæde jer, det bliver en helt unik oplevelse, med tusindvis af voksne
spejdere der alle brænder for at gøre noget godt for børn og unge – det giver en helt unik stemning!
Har I spørgsmål eller kommentarer, skal I blot tage fat i os, men gør det gerne ved at skrive på
sl2022@koegespejderne.dk, så får I hurtigst det bedste svar.

