
Viby, januar 2012

Kære forældre til spejdere i Aarhusområdet.

Til sommer deltager jeres spejdergruppe i Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro, der er et banebrydende 

samarbejde mellem 5 danske spejderkorps. Jeres børn skal bo i bydel Y – Teltrup - hvor der er 15 kvar-

terer – og dermed spejdere fra 15 forskellige egne af Danmark. De har allerede lavet en facebookgruppe: 

http://www.facebook.com/groups/203630069690580/

Èt af  lejren temaer er: vi  møder hinanden. Vi vil  også meget gerne møde forældrene.  Der er 6000 

frivillige jobs/opgaver, der skal besættes, så vi har brug for alle hænder. Der er opgaver, der tager nogle 

timer, og der er opgaver, der varer hele lejren – og alt derimellem. Jeg er selv mor til en spejder og var  

slet ikke klar over, at der var brug for ”eksterne” hjælpere, men så tilfældigt på hjemmesiden at lejren 

manglede folk. 

I tænker måske ”jeg har aldrig været spejder – hvad kan jeg bidrage med?”. I kan helt sikkert bidrage 

med  noget.  Det  er  ikke  kun  spejderfærdigheder,  vi  mangler,  men  også  sundhedspersonale,  folk  til  

maduddeling,  til  madlavning  (til  jobber-forældrene),  til  vvs  og  energi,  beredskab,  medie,  logistik, 

sikkerhed – alt, hvad en by med 35.000 indbyggere har brug for. Jeg skal selv være bydelsjobkonsulent; 

en samlende og koordinerende funktion for de 15 jobkonsulenter, der forhåbentlig kommer i vores bydel;  

jeg mangler p.t. 10 jobkonsulenter alene i vores bydel ;-)

Der er altså mulighed for, at man kan bruge de kompetencer, man bruger til hverdag i sit job – eller man 

kan prøve kræfter med et helt nyt felt: min kæreste, der til daglig tester it-systemer, skal være fotograf 

på lejren. Han glæder sig til at prøve at arbejde koncentreret med sin hobby sammen med journalister og 

andre fotografer, når lejr-avisen og den øvrige mediedækning skal laves. 

I kan se mange af vores jobopslag på lejren hjemmeside:  http://www.spejderneslejr2012.dk/da/få-et-

spændende-lejr-job . Der kommer hele tiden flere til. 

Der melder sig altid en masse praktiske spørgsmål, når man overvejer at blive frivillig for én dag, flere 

dage eller hele ugen. 

Nogle spejdergrupper har tradition for, at der ikke deltager forældre på lejre. Andre spejdergrupper har 

tradition  for,  at  det  er  forældrene,  der  bærer  det  praktiske  arbejde  ifm.  en  lejr.  Begge  traditioner  

tilgodeses på Spejdernes Lejr 2012. Forældrehjælperne (”jobbere”) kan enten bo i særskilte dele af den 

store lejr eller sammen med gruppen – det er gruppens beslutning. Man kan såmænd også tage en 

campingvogn med – og bare for en sikkerheds skyld: alle lejrens toiletter er vandskyllende! Man kan 

spise i jobber-kantinen og få maden serveret i en uge eller spise sammen med gruppen og lave mad over 

bål. Små søskende kan blive passet i lejrens pasningsordning, og søskende, der ikke selv er spejdere, 

kan tilmeldes aktiviteter. 

Jeg har tidligere været på familiehøjskole i sommerferien, hvor jeg kunne lave ét, børnene kunne lave 

noget andet, og så var der forskellige samlingspunkter i løbet af dagen og ugen. Sådan tænker jeg også, 

det er med Spejdernes Lejr 2012. Der bliver en masse fælles oplevelser, og selv om vi ikke har lavet alle  

aktiviteterne  sammen,  deler  vi  alligevel  oplevelserne.  Og  ligesom  på  en  højskole  er  der  også  en 
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deltagerbetaling for mad, aktiviteter og alt det praktiske; hvis man er fuldtidjobber, er prisen 1300 kr., 

ligesom man kun betaler for det antal dage, man deltager, hvis man er deltidsjobber. Priser kan ses her: 

http://www.spejderneslejr2012.dk/da/pris

Jeg håber, I er blevet nysgerrige og har fået lyst til  at give en hånd med og dele denne fantastiske  

oplevelse med jeres barn. 

De bedste hilsner  - og forhåbentlig på gensyn

Karen Tholstrup, mor til Mathias i Højbjerg Drenge.

I kan finde mere uddybende information på lejrens hjemmeside: http://www.spejderneslejr2012.dk/da

Hvis I er i tvivl om noget, er I velkomne til at kontakte mig på karentholstrup@gmail.com. 

I februar bliver der også afholdt lejr-messer 5 forskellige steder i landet for spejdere, forældre og alle  

andre  interesserede   -  her  vil  der  også  være  jobkonsulenter  og  mange  andre,  der  kan  svare  på 

spørgsmål.

Lejrmesser:

4. februar kl. 11-16: Lejrmesse i Kløverhytten, Teglværksvej 11, Slagelse 

5. februar kl. 11-16: Lejrmesse på Hammerum Skole, Hammerum Hovedgade 2, Herning 

12. februar kl. 11-16: Lejrmesse på Sønderbroskolen, Sjællandsgade 2, Aalborg 

25. februar kl. 11-16: Lejrmesse i C Cafe, Randalsvej, Fredericia 

26. februar kl. 11-16: Lejrmesse i Spejdercenter CPH, København 
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