Tempel Tidende
Lejravis for Sommerlejr Bornholm 2007 Nr. 1
Hej og velkommen til lejravisen
Bornholm ’07.
Om ganske få dage mødes vi 90 spejdere
fra Drammen og Svendborg til en forrygende sommerlejr på solskinsøen Bornholm. Det er et fantastisk flot deltager antal, som dækker over spejdere i alle aldre,
godt bakket op af familiedeltagere.
Vi mødes alle torsdag d. 5. juli og kan se
frem til flere dages spændende spejderliv
godt krydret med mystikken om Tempelridderne og deres hemmelige skat. Jagten
på skatten vil bringe os vidt omkring, men
også give os nogle hyggelige lejrdage
sammen.
Når vi vinker farvel til Bornholm sætter vi
kursen mod Svendborg. Som gruppeleder
for Svendborg gruppe kan jeg sige, at vi
glæder os rigtig meget til at vise alle jer
alle fra Drammen rundt i vores by og egnen her.
Lejren her markerer også en ny start på
venskabet mellem spejdergrupperne. Som

du kan læse inde i lejravisen er idéen om
venskabslejre og sammenhold mellem
grupperne jo ikke ny. Samarbejdet har en
spændende fortid og nu skal vi alle være
med til at give det et spark ind i fremtiden.
Det skal vi gøre på mange forskellige måder. F.eks. ved at lave fælles norsk/dansk
patruljelejrpladser og lav mad sammen
over bål. Se hvilke patruljer som skal
samarbejde, på en af de næste sider.
På www.spejdernet.dk/bornholm07
kan du finde flere detaljer om lejren, og
f.eks. finde navnene på patruljemedlemmerne. Husk også at give adressen til familie og venner så de kan følge med i
hvad vi laver.
Go’ fornøjelse med de næste sider.
Vi ses på Bornholm☺
På lejrudvalgets vegne
Carsten
Annonce:

Skattekisten (Lejrbanken)
Vil holde åbent dagligt så spejderne kan hæve lommepenge til slik og andet godt. Lommepengene bedes indsat på konto 08628625650594 med tydelig angivelse af spejderens navn.
På gensyn
Skatmesterne Linda og Aase
Tempel Tidende vil udkomme hverdag på lejren,
der vil være historier og indslag fra lejrlivet. I
må alle meget gerne deltage med ideer og
sandfærdige oplysninger om jeres kammerater eller ledere.
Hver dag vil vi kåre dagens bommert, dagens
smil og dagens gode gerning.
Dagens avis vil blive lagt ud på nettet hver
aften, så der er mulighed for, at dem derhjemme kan følge med i hvad vi oplever.
Se www.spejdernet.dk/bornholm07
Vi ser frem til at lave en god lejravis sammen
med jer.
På redaktionens vegne, Redaktøren

30-års jubilæumslejr på Bornholm 2007,
men vi spejdere fra Svendborg, Drammen og Nexø er i virkeligheden
en del af

50 års historie

i år, hvor spejderbevægelsen fylder 100 år!!!
Sådan!
I 1977, for 30 år siden, fandt så den første lejr sted på Bornholm: Tværmyr ’77 mellem Rø og Klemensker på Nordbornholm. Her deltog Svendborg, Drammen, Nexø og Tuse
Bjerg
ved Holbæk, da Jes Jordt Petersen fra Nexø under sit
Her mødtes to spejdere, som blev venner for livet.
lærerstudium var blevet leder der.
Den ene var 2. Svendborgs mangeårige gruppeleder Verner Det var en speciel lejr, ikke mindst fordi mange af de
’gamle drenge’ fra starten var med: Bergsvein, Egil, Per,
Buch. Den anden var den unge leder fra Drammen,
Poul, Torben og Birger. Men især fordi en ny generation af
Bergsvein Normann.
ledere fra såvel Svendborg: Peter Møller Hansen, og Nexø:
Det møde var begyndelsen til det vel nok længste venskabs- Nis (og Jes) Jordt Petersen og for første gang også DDS
Nexø under ledelse af Jette Ketil og Karin Ann Nissen prætrop-samarbejde i norsk-dansk sammenhæng.
gede lejren.
I sommeren 1957 var der KFUM Spejderlejr ved Eggedal, i
Sydnorge mellem Drammen og Kongsberg.

Bergsvein tog en del af sin første uddannelse som anlægsgartner på Øksenbjerg Planteskole ved Svendborg, ”en af de (fortsættes i senere udgave af lejravisen)
koldeste vintre, jeg har oplevet,” sagde han for mange år
Birger Nissen/ Blå Kærhøg
siden.
Verner tabte som så mange af os sit hjerte til Norge.
Han kørte især Buskerud Fylke tyndt og lærte det at
kende så godt som mange nordmænd.
Den næste skelsættende begivenhed var lejren på
Holleia i 1961. Her blev ikke blot to norsk-danske
spejdere venner, men især Poul Schmidt og Egil Alfsen, Torben Hansen og Tore Næss, Per Hoffmann og
Per Harbitz og ikke mindst Birger Nissen og Runar
Jakobsen. (de førstnævnte er/var Svendborgspejdere).
Men ikke nok med det, der blev lejr på lejr mellem
de to troppe i årene, der kom. Og mellem og efter
lejrene fyldte Verner sin lille Renault med Svendborgspejdere, og enkelte norske, og kørte fra Drammen til vestlandet og viste os det smukke land med
fjelde, lier og fjorde.
Ligeledes tog især Bergsvein, Runar og Tore sydpå
til Danmark. En enkelt gang havnede 4 spejdere i
Paris, hvor de blev dygtige til bl.a. at sige quatre
Cola.
Efter en håndfuld lejre på Sydfyn/ Langeland og
omkring Drammen, efter 1970 efterhånden også med
deltagelse af Nexø-spejdere, da Birger var flyttet
dertil og havde genstartet en trop, ebbede Svendborgs deltagelse efterhånden ud og samarbejdet fortsatte med især Runar og Birger som omdrejningspunkt.

Lejr avis fra 1977 i Tværmyr
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Lejrprogram for spejderne
Sommerlejr Bornholm 2007

Side 3

Ridderpladsen

Her er planen for lejrpladsen. 3 norske og 3 danske patruljer skal sammen 2 og 2 opbygge patruljelejrpladser og sammen lave mad mm.
Fællespatruljelejrpladserne skal bestå af:
2-3 patruljetelte
1 spisebord
1 køkkenbord (evt. kombi med spisebord)
1 bålplads
1 brændeskjul
1 indgangsportal, som bl.a. angiver patruljenavne.
På alle pladser kan f.eks telte og spiseborde trækkes tilbage imellem træerne.
Bålpladser skal holdes længst mulig ude mod centrum.
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