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Spejdernes Lejr bygger bro over forskelle

Et af problemerne på lejren er, at der er mange dybe grøfter. På billedet ses Adam til højre 
med Melias gående ved siden af. Foto: Nikolaj Christian Frandsen

Selvom man er handicappet og bruger kørestol, kan man sagtens bygge i rafter og være 
med til aktiviteter sammen med spejderkammeraterne.

Adam Gundel Pedersen på 15 
år er KFUM-spejder, spastisk 
lammet i højre side og bruger 
elkørestol. 

På Spejdernes Lejr deltager 
Adam i de fleste aktiviteter 
sammen med de andre spejde-
re på lejren. Også når der skal 
bygges en trefod på gruppens 
lejrplads.

”Det er fedt at bygge noget i 
træ. Det giver et godt fælles-
skab. Man kan bygge så meget 
ud af træ. Tomlen op for det, 
selvom jeg ikke kan så meget 
som de andre,” siger Adam, der 
bygger trefoden med den ven-
stre hånd sammen med spejder-
vennen Melias Sommerlund.

Flere broer
Adam tænder for elkørestolen 
og viser, hvordan han kører hen 
over hullede grusveje, kabelkas-
ser med al elektricitet til hele 
lejren og tykke slanger til de 
mange vandposter. Det klarer 
Adam næsten uden problemer. 

Kun ved grøften, der adskiller 
lejrpladsen og en grusvej, kan 
han ikke forcere. Desværre står 
iskiosken ude på vejen.

”Det er træls med den overgang. 
Jeg kan ikke komme over, så jeg 
skal køre udenom, og det tager 
lang tid. Men de andre venter 
på mig, når vi skal over og have 
is. Jeg ville gerne have haft en 
bro til os i kørestol,” siger Adam.

Melias fortæller, at spejdergrup-
pen har købt is til Adam, mens 
han venter på den anden side. 

For Adam og Melias er enige 
om, at ”det vigtigste ved at være 
spejder er jo, at vi hjælper hin-
anden. Vi har fællesskabet.”

Men, siger de:
”Til næste Spejdernes Lejr må 
de gerne gøre det nemmere for 
dem i kørestole, så vi kan være 
med til alle aktiviteterne. Her på 
denne lejr er der flere aktiviteter, 
som spejdere i kørestol ikke kan 
være med til. Men så prøver vi 
at lave noget andet, så de ikke 
føler sig udenfor.”
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Find flere spændende historier og billeder på Facebook (Spejdernes Lejr), Instagram (spej-
derneslejr), radio (spejderneslejr.dk/radio) og lejrens hjemmeside (www.spejderneslejr.dk).

Lejrkærester og lejrkæreste-mærker
Måske har du set Hanna gå rundt 
på lejren, men vidste du, at Hanna er 
ansvarlig for at uddele lejrkæreste-
mærkerne?

Indtil videre har Hanna overrakt 400 
mærker. Det betyder, at der måske 
er mere end 200 kærestepar, der går 
rundt på lejren, og måske endnu fle-
re, der har lyst til at være en del af 
et par? 

Den yngste, der har fået mærket var 
13, og den ældste var 60!

Hvordan - sådan
Vi spurgte Hannah, om hun har no-
gen tips til, hvordan man får en lejr-
kæreste. Hanna fortalte os, at man 

skal være ærlig om sine følelser 
og åben overfor at møde nye 
mennesker. Hanna fortalte os 
også et trick. Det lyder således: 

”Find en sød dreng el-
ler pige og læg et lejr-
kærestemærke i deres 
hånd og spørg, om 
vedkommende har lyst
til at tage det sammen 
med dig”.

Et par af grundene til at det er 
en fed måde at gøre det på er, 
at det er fikst og cool. Et lille fun 
fact: Det er en 13-årig dreng, 
som har lavet mærkerne.

                     Hanna er ansvarlig 
                  for at dele lejrkære-
               stemærkerne ud på Spej-
dernes Lejr 2022. Foto: Oscar

lejrkæreste

Skyd fordomme ned om psykiske sygdomme

Fordomme som for 
eksempel at: Psykisk 
syge aldrig kan blive 
raske, er farlige og 
bare skal tage sig 
sammen. 

Disse sætninger står 
på en stor plade, som 
man må skyde maling 
på, så alle sætnin-
gerne til sidst er helt 
dækket til.

”Vi skal tale om psyki-
ske sygdomme. Disse 
sygdomme er forbun-
det med fordomme, 

og når man ikke ved 
noget om dem, bi-
drager det til at gøre 
sygdommene værre,” 
siger Tina Mastrup, 
Børnefaglig konsulent 
ved Psykiatrifonden 
og fortsætter:

”Vi vil give børnene et 
sprog, så de kan forstå 
sygdommene bedre.”

Spil og pointer
De har også taget 
et stort spil med om 
pskiske sygdomme.
”De to aktiviteter 

skal sætte fokus på, 
at mennesker ikke er 
deres sygdom, men at 
de har en sygdom. De 
er ikke deres sygdom. 
Det er en vigtig pointe 
for os,” uddyber Tina 
Mastrup.

Aktiviteterne er et 
samarbejde mellem 
Psykiatrifonden, Ole 
Kirk’s Fond og Børns 
Vilkår.

Foto: Maj-Britt Nielsen

Overskriften på Spejdernes Lejr 2022 handler om at skabe en fælles fremtid 
for alle. Også for folk med psykisk sygdom. Derfor handler en af aktiviteterne 
på lejren om at skyde fordomme om de usynlige psykiske sygdomme.

Køb rafter og 
brænde efter 
lejren
Grupper og andre kan 
få rafte og brænde til 
flis-pris, i stedet for at alt 
bliver lavet til flis. Prisen 
bliver den samme uanset 
brug.

Salg af rafter og brænde 
til flis-pris fra d. 30/7 kl. 
16 til og med d. 4/8 2022.

Læs mere på Spejdernes 
Lejrs hjemmeside.


