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FODBOLD  RAKLEV STADION
LØRDAG 17. AUGUST

FORENINGSLIV

Kalundborg-spejdere
på lejr

Kl. 13.30 - Dameserie Øst

RGIKGB - NFC/VIF
SØNDAG 18. AUGUST

Kl. 13.30 - Herre serie 1

RAKLEV - GREVE FODBOLD

SPEJDERTUR: Det
Danske Spejderkorps
Esbern Snare fra
Kalundborg har været
på lejr i Forlev ved
Skanderborg.
KALUNDBORG/FORLEV: Fire kilometer
skulle spejderne fra
Esbern Snaretruppen i
Kalundborg gå, før de
nåede frem til Forlevlejren, hvor de skulle på
stor spejder-sommerlejrlejr.
10 spejdere og to ledere deltog fra Kalundborg, og i alt var der
sommerlejren 170 spejdere fra hele landet.
Af rafter byggede spejderne og deres ledere et
spisebord, og der blev
også bygget liggestole.
Lejren bød på flere aktiviteter, blandet andet
byggede man et bordfodbold, og tog på hike,
25 kilometer til Ravnsøhytten gennem den
smukke og meget varierede natur. Der var tid
til at bade, og der blev
ligeledes bygget bivauk
og spist mad lavet på trangia. Der var høj sol og
25-30 grader, så det blev
en svedig tur. Vejret bød
også skybrud, og det klarede man ved at grave en
rende rundt om teltene,
så de ikke stod under
vand.
- Tre andre grupper
måtte i hast samle soveposer, liggeunderlag og
rygsække sammen, og
spejderne blev indkvar-
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For tropsspejderne fra DDS Esbern Snare, gik årets sommerlejr i uge
31 til Forlev Spejdercenter, der ligger en rask gåtur fra Skanderborg
teret i »Tutten«, mens
der stod vand i teltene,
fortæller Lisbet Andersen, spejderleder fra Kalundborg.
Onsdag
skinnede
solen igen, essen var
tændt og tropsspejderne
lod fantasien og evnerne
bestemme, hvilke kreationer der skulle fremkomme af det varme
materiale efter seriøs
hamring. Alt fra tørklædering, skeer, ring, nutella-kniv og brækjern blev
smedet.

Eftermiddagen skulle
bruges sammen med
alle de andre spejdere
på lejren, og om aftenen lavede lejrlederne
mad. Aftenen bød også
på endnu et skybrud, og
man måtte sikre flere af
bygningerne.
Torsdag blev spejderne sat til at vedligeholde bygninger og areal,
og der blev også tid til at
organisere udklædningsrummet. Der blev lavet
bolsjer og bordfoldboldbanen skulle nedbrydes,
hvilket var en vanskelig
opgave. Rafterne, der
var slået mere end en
meter i jorden, sad fast
i et vakuum af vand og
jord. Men med stædighed, løftestang og kraftige brøl, måtte rafterne
overgive sig, og slippe
jorden.
Natløb blev det også
til.
Fredag
eftermiddag
kom centrets nye stenovn
i brug til at frembringe
lækre kanelsnegle, som
man nød fredag aften før
hjemturen lørdag, hvor
forældre tog imod på stationen.
Tropsmøderne starter
ugen efter skoleferien,
og igen lørdag den 24.
august er der spejderløb.
Vil man vide mere, kan
man finde flere informationer på esbernsnare.dk

Der var mange forskellige udfordringer for spejderne.
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Se links til vore samarbejdspartnere
samt resultater og stillinger på:
www.raklev.dk

