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Teamspirit og drikkedunkevand i kølervæsken

Fem spejdere fra Brejning stod i spidsen for en lynhurtig reparation af en bus med topnøgler og drikke-
dunke. Fra venstre: Mikkel Kalle Nielsen, 17 år; Emil Holmgaard Händer, 17 år; Erik Bugge Konradsen, 
17 år; Tobias Sønderholm Pedersen, 17 år. Foto: Lars Blomgren Andersen

75 spejdere fra Brejning Efterskole reparerer bus med teamspirit og drikkedunke-
vand på vej til Spejdernes Lejr 2022.
75 spejdere fra Brejning Efter-
skole hev alle team-kompeten-
cerne ud af værktøjskassen, da 
deres bus brød sammen på vej 
til Spejdernes Lejr 22 i Hede-
land Naturpark. 

En hurtig spejderaktion med 
top-, svensk- og fastnøgler sat 
på rør og slanger i bussens mo-
tor, efterfulgt af indholdet af 
vand fra 75 drikkedunke i køler-
tanken. Så var bussen klar til at 
køre videre til lejren.

Invitation til at komme forbi
”Det var vores team-spirit, der 
fik det hele til at lykkes. Vi fik-
sede det på et par minutter”, 
siger fem af spejderne, der stod 

i spidsen for redningsaktionen. 
Bussen med Brejningspejde-
re fik motorproblemer under-
vejs til den store internationale 
Spejdernes Lejr i Hedeland Na-
turpark på Sjælland. 

Chaufføren holdt ind på en ra-
steplads, og mens han ringede 
til firmaets serviceafdeling for 
at få assistance, kiggede spej-
derne ned i bilens motor og op-
dagede, at en slange til køleren 
var hoppet af. 

Det fortæller fem af spejderne, 
som organiserede aktionen.

Arbejder som et team
”Vi opdagede, at der lå vand 

på asfalten og at der løb vand 
ud af bussens motor. Vi fik fat 
i vores værktøj. Vi har altid rig-
tig meget værktøj med, så vi 
kan klare alt. Mens chaufføren 
snakkede, skruede vi slangen 
til køleren på og tømte deref-
ter alle vores drikkedunke ned i 
kølertanken. Det tog ingen tid. 
Folk var hurtige til at komme 
med deres vandflasker,” for-
tæller de fem spejdere, Tobias, 
Emil, Erik, Mikkel og Aksel.

”Det var let nok. Vi gik ikke i 
sort. Vi arbejder jo sammen 
som et team. Chaufføren var 
meget imponeret,” lyder forkla-
ringen.
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Lejrfakta
Lejren dækker knap 3 
km2, og består bl.a. 
af lejrhospital, bu-
tikstorv, 300 bade 
og 1.000 toiletter.

Vejret onsdag
Dag: op til 18 grader
Nat: ned til 13 grader
Regn: 0 mm
Vind: 7 m/s

Baglæns gåtur imod mobning 
Nr.: 1451 - alle aldre
Gå baglæns rundt om søen for 
at bekæmpe mobning med 
Nikolai Aagaard.

Melboldkrig med 
capture the flag
Nr.: 1390 - 9+ år
I melboldkrig skal du kæmpe 
med folk fra nær og fjern, når du 
skal få flaget fra modstanderens 
hold ned til din egen base. 
Imens skal du undgå de mange 
kast med melposer i din retning.

Kom og kæmp, og se om dit hold 
kan vinde sejren.

Du kan finde flere spændende historier og skønne billeder på Facebook (Spejdernes 
Lejr), på Instagram (spejderneslejr) og på lejrens hjemmeside (www.spejderneslejr.dk).

Fotos: Kurt Stæcker Jensen, 
Jacob Fredegaard Hansen, 
Frank R. Larsen og William 
Biering Rønnebek

Spændende drop-
ins onsdag
Du kan droppe ind eller tilmelde 
dig disse åbne events onsdag.

Lidt billeder 
fra lejrpladsen

F16-fly over SL2022 
Mandag fløj et par F16-fly fra 
Fighter Wing Skrydstrup over 
lejrpladsen. 

Det var en gestus fra Flyvevåb-
net, og de lavede et vingedyk, 
som er en akrobatisk manøvre, 
hvor piloten vipper vingerne fra 
side til side. Det er måden hvor-
på en pilot vinker til nogen. 

Flyveturen over lejrpladsen var i 
sig selv ikke farlig, men for nogle 
kan det være skræmmende. Husk 
at passe på hinanden derude.

Billede af F16-fly. 
Foto: Fyvevåbnets 
Fototjeneste/Forsvaret


