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”Dette frivillige arbejde gør 

vi, da vi elsker at kunne 

formidle aktiviteter på den 

fede måde og løfte den gængse 

opfattelse af hvad spejd er, så 

det er en oplevelse for alle.” 

 

 

I pinsen deltog omkring 100 spejdere til 

Timewinders spejderlejr på 

Grønessegaard gods. Allerede fra start 

bliver der sagt farvel til året 2019. 

Vintage-spejderne byder her alle 

velkommen til 1900 tallet omkring Den 

Store Krig som først senere blev omtalt 

Første Verdenskrig. På lejren er 

mobilerne lagt væk, staben har historisk 

inspirerede  uniformer på, og der bliver 

sagt Hr. og Fru og Frøken fra nu af.  

 

Det har været en lejr med bål og 

hjemmepionerede spiseborde, en lejr 

med en spejderstave, eksercits, 

reanactors og endda også en skyttegrav.   

Hvis du allerede nu synes, at det lyder 

som en fed lejr, så kan du og din gruppe 

allerede tilmelde jer næste års 

Timewinder,  hvor staben garanterer, at 

der graves ligeså dybt i historien til 

næste Pinse. 

Bag om VintageSpejd - Før, Under og Efter Lejren 

Oplev lejrens autentiske atmosfære der bringer én 

tilbage til spejderbevægelsens fødsel 

Med denne artikel ønsker 

vi at dele vores lejrople-

velse  fra Timewinder i 

pinsen 2019 og vores pas-

sion for VintageSpejd. Her 

kan I komme med på vo-

res rejse og måske få lyst 

til at besøge os som gæ-

ster, medhjælpere eller an-

den form for samarbejde i 

vores frivillige arbejde 

med at nå ind til spejder 

DNA’en. 

Artiklen 

 

Gør klar til at komme med på en spændende tur ind i 

spejderverdenen tilbage i tiden. Så ret monoklen og 

find din bedste spejderstav frem, og vigtigst af alt: 

”Vær beredt” 

 Spejd 
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V intageSpejd er et 

fællesskab af eksisterende og 

tidligere spejderledere som har 

fundet sammen omkring det, at 

øge spejdernes historieidentitet og 

give dem muligheden for at 

dygtiggøre sig, opbygge deres 

interesse for opbygning af karakter 

gennem forberedelse og 

spændende aktiviteter.  

Det der kendetegner vores 

frivillige arbejde er fokus på 

detaljerne i helheden der giver 

oplevelser med kant og lysten til at 

løfte deltagerne til historie 

skabende spejdere. 

I vores arbejde med VintageSpejd 

ønsker vi at: 

 Løfte spejderne til at blive 

selvstændige individer med 

stærk karakter, høj morale og 

god viljestyrke.  

 Danne unge mennesker, som 

kan se værdien i at fuldføre 

opgaver, og som kan tage hånd 

om udfordringer. 

 Øge spejdernes historie identitet 

og -forståelse og vise dem, 

hvordan de selv er med til at 

forme deres egen og samfundets 

fremtid. 

Med vores historiske formidling 

ønsker vi at give spejderne viden 

om spejder-ideens oprindelse, om 

hvordan ideen har udviklet sig 

gennem tiden samt give dem mod 

og indsigt til at forholde sig aktiv 

til, hvad spejdere skal være i 

fremtiden. Derfor er det 

motiverende at sætte barren højt 

som dengang og skabe fede 

muligheder, og prøve deres 

grænser af. 

Vores spejderlejr er bygget op 

omkring vores målsætning, og her 

er alle velkomne til at bidrage til 

unikke oplevelser til spejderne. 

Vi gør dette arbejde da vi elsker at 

kunne formidle aktiviteter på den 

fede måde og løfte den gængse 

opfattelse af hvad spejder er, så 

det er en oplevelse for alle. 

 

Om VintageSpejd og Timewinder 
Hvad er VintageSpejd? 

Oplev spejderlivet tilbage i tiden 

Lejren er placeret inde i dette store no-

stalgitræf Timewinder, hvor gæster får 

lov til at opleve fortiden igennem alt fra 

køretøjer og musik til påklædning og 

reenactments. Timewinder bliver hver 

pinse en tidslomme, hvor alle får lov til 

at se, hvordan tiden var som den var 

dengang. Spejderlejren har givet gæ-

sterne mulighed for at opleve spejder-

bevægelsen i tiden ved første verdens-

krig. 

Lejren giver et levende billede af forti-

dens spejderarbejde, men hvis man i et 

øjeblik ser bort fra det historiske bille-

de, er det også en ganske almindelig 

lejr med bål, telte og pionering. Det er 

yderst sjældent, at der kommer gæster 

og ser en vaskeægte spejderlejr “in ac-

tion”.  

Her var der fri mulighed for at observe-

re ægte spejderarbejde, når det er bedst. 

Intet skuespil, ingen replikker, blot en 

spejderlejr. Det giver også spejderne en 

lidt anderledes oplevelse af at være på 

lejr, som normalt foregå midt ude i sko-

ven. Hele lejren ligger inde midt i træf-

fet, hvor man i pauserne kan gå ud og 

se på historiske udstillinger og mode-

shows. Mens der synges under flaghejs-

ning kører der gamle veteranbiler og 

man hører en høj brummen fra flyve-

pladsen. Det at være en del af et fælles-

skab, nemlig at dele ens interesse med 

andre, giver en følelse af at være en del 

af noget større. 

Staben 2019: Fra venstre bageste række, Lejrchef Hr. Daniel Bøilerehauge Hartig, Hr. 

Emil Houmøller, Hr. Kim Larsen, Hr. Martin Truels Nielsen, Hr. Ørntoft. Forreste ræk-

ke fra venstre Frk. Noah Barslev, Frk. Signe Bjergager Birkefeldt, Hr. Rasmus Hayes 

Andersen, Hr. Niels Christian Gaarde Kofoed.  

VintageSpejd lejren 2019, Staben, Gyldenløve trop, Metodist spejderne, Yggdra-

sil trop, Skævinge spejderne og Niels Juels trop, Gudenå gruppe og Ramløse. 
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I en tid meget anderledes end vores, havde de 

unge trange kår. Stifteren af 

spejderbevægelsen Baden Powell så behovet 

for at forbedre mulighederne for ungdommen, 

og tilbød dem rollemodeller at se op til og 

fællesskaber at være 

en del af. 

I  1908 udgav 

Baden Powell bogen 

”Scouting for Boys” 

som en slags 

instruktions- og 

inspirationshåndbog 

til denne nytænkende 

form for 

ungdomsarbejde. 

Allerede i 1910 

udkom bogen i en 

dansk udgave. 

VintageSpejd har med stor interesse brugt den 

første spejderhåndbog til at sætte lejrens tema, 

hvor det at være beredt var meget centralt for 

lejrens første dag, der nemlig handlede om verden 

der skulle forberede sig på krig, ved at være 

beredt til hvad som helst. 

Uddrag fra Første udgave af Patrouille Øvelser 

for drenge 1910 side 3 til 7. 

”Hvorledes drengene kan tjene deres land? 

Da Englænderne for nogle Aar siden førte Krig 

med Boerne i Syd-Afrika, Var der lykkedes 

Boerne at indeslutte en mindre engelsk Styrke i 

Mafeking. 

Mafeking var en ganske almindelig Flække, der 

laa midt på  en af Syd-Afrikas store Sletter. 

Der var ingen, der nogensinde havde tænkt sig 

Muligheden af, at den skulde blive angrebet af 

Fjender, ligesaalidt som Du ville tænke paa, at 

din By kunde blive det. - Det var alt- for 

usandsynligt. 

”Men naar den alligevel blev det, viser det kun, 

hvorledes man i Krigen maa være forberedt paa 

hvad der er muligt og ikke alene paa hvad der er 

sandsynligt. 

Derfor maa vi ogsaa herhjemme være ”forberedt 

paa at den Dag kommer.” 

Det er meget mere sandsynligt end det var i 

Mafeking - og kommer han, skulde hver dansk 

dreng være lige så rede til at tage sin Del af 

Forsvaret, som engelske drengene var det i 

Mafeking. 

… 

”Det er ikke særligt morsomt at blive stillet 

Ansigt til Ansigt med en Fjende, der vil dræbe en, 

når man aldrig har lært at skyde. 

Alle drenge burde lære at skyde og adlyde 

Befalinger; ellers er de, når Krigen bryder ud, 

ikke mere værd end gamle Koner.” 

… 

Uddragene viser tydeligt, hvordan krigen var en 

del af spejderbevægelsens fødsel. Krig er 

forfærdeligt, men at være beredt på det værste, 

var et godt råd at stille over for samfundet, dog 

også overfor spejderne. 

”Ved en Spejder forstaas egenligen Soldat, der 

uddannet til at skaffe Efterretninger om 

Fjenden, og det er altid de dygtigste og mest 

opvakte Soldater, der udtages til denne 

Tjeneste.” 

Som allerede fortalt uddannedes Mafeking-

Drengende til Spejdere. 

”De lærte at finde Vej hvorsomhelst - baade ved 

Dag og ved Nat, at følge Fjendens Spor og snige 

sig ind paa ham til de kunde se, hvad han foretog 

sig, for saa at løbe tilbage og melde hvad de 

havde set. 

De lærte at bruge deres Øjne og Ører samledes, 

at intet undgik deres Opmærksomhed - at en 

afbrækket Gren, et Spor i Kanten af en Vej, et 

Hovede, der langsomt hæver sig bag en 

Bakkekam, en Støvsky i det fjerne, et udgået 

Lejrbaal o. Lign. altsammen er er Tegn, der har 

deres Betydning, som det gælder at slutte sig til. 

De vidste, at en Spejder hverken lader sig stoppe 

af Floder eller Søer, at han man kunne svømmer 

over og bygge lette Broer og Flaader for at 

forbedre alt til de Kammerater, der følger efter 

ham. 

De lærte hvorledes de skulde hjælpe en saaret 

Kammerat, hvorledes de skulde lægge en 

Forbinding og hvorledes de skulde lave en Baare. 

Hver Dag maatte de tænde Ild op, koge og 

tilberede deres Mad selv, og de maatte selv bygge 

deres Hytter. 

De vidste, at en Spejder maa forstaa at passe paa 

sit Helbred, og en Spejder, der under alvorlige 

Forhold bliver syg, ikke alene ingen Nytte til, men 

han er en Byrde for sine Kammerater. 

Det var Drenge, der til enhver Tid var rede til at 

se Faren lige i Øjnene uden et øjebliks 

Betænkning vilde lade Livet for deres Land. 

Det var ikke alene raske Drenge, men drenge, der 

viste at de var Mænd i Ordets rette Betydning.” 

Teksten fortæller om førstehjælp, navigation, bål 

og primitiv madlavning og forståelse af naturen. 

Disse ting er stadig de vigtigste færdigheder i 

spejderbevægelsen, og i spejderhåndbogen 

kommer der en forståelse i, hvorfor man egentlig 

som spejder, skal kunne arbejde med alle disse 

ting. Som der til sidst står “Det var ikke alene 

raske Drenge, men drenge, der viste at de var 

Mænd i Ordets rette Betydning.”.  

Dette kan forstås på mange måder, men i 

spejderregi kan det forstås som fasen fra at gå fra 

barn til voksen. Spejderne lærer at klare sig selv, 

og det forbereder de unge til at blive voksne og 

selvstændige individer. Den indstilling er stadig 

den dag idag en vigtig del af spejdernes vision.  
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Før den Store Krig  

”Vær beredt anno 1910” 

Sir Robert Baden-Powell 

(1857-1941)  

Engelsk nationalhelt of 

stifter af spejderbevægel-

sen. 

Spejderhåndbogen som førstehåndskilde 

I spejdernes øjne kunne man allerede se deres 

høje forventningerne til, hvad der skulle 

ske. At være beredt var lejrens første mål, sam-

tidig med at lejrens spejdere skulle slå deres 

lejr op. Hen ad formiddagen om lørdag ankom 

flere af grupperne, hvis de ikke allerede var 

ankommet fredag aften. Staben bød spejderne 

velkommen og information af praktisk karakter 

blev givet. Nu var lejren for alvor skudt i gang. 

I løbet af dagen rejste de orange Kit-Kat telte 

sig op, og inden længe var hele lejren fuld af 

liv. 

Lejrens begyndelse 

Hvad Mafeking-drengene lærte 

Alle telte blev sat op meget præcist efter hinanden, 

så alle teltene lå som en lige linje ved siden af hin-

anden med en bestemt afstand fra midterpassagen. 
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I år var Spejderstaven lejrens gennemgående 

tema, både som værktøj og som våben. Det blev 

besluttet, da staben hurtigt fandt ud af, hvor 

mange anvendelsesområder staven kunne 

bruges til og derved kunne genopleve brugen af 

staven gennem lejrens spejderaktiviteter. 

D et var til stor 

overraskelse da staben begyndte 

at grave i spejderhistorien og 

opdagede, hvor vigtig en del af 

selvforsvar spejder-træningen var . I vores tid ser 

man spejdere fra steder som i Afrika og i Østen, 

hvor denne træning stadig er i fokus. At en spejder 

kan forsvare sig selv giver spejderen selvrespekt, 

et ansvar for sine medmennesker og udviser 

ydmyghed. Staben undersøgte "Weapons at Arms" 

på dansk “Vaabenmærket” og opdagede at en af de 

tre mulige discipliner nemlig "Quarter Staff" på 

dansk “Stokkeslag” tog udgangspunkt i 

spejderstaven. De andre discipliner der kan 

nævnes: Boksning, Ju-Jitsu, Brydning, Fægtning 

og Sabelhugning. Tre af de ovenstående skal 

mestres, for at kunne bære mærket. 

“En Spejder bør kunne bruge sin Stav til at 

beskytte andre med og til at forsvare sig selv. Den 

er ikke noget daarligt Vaaben, når man forstaar at 

bruge den. 

… 

Indøvelsen af “Stokkeslag” og  i det hele taget al 

Slags Vaabenbrug er ikke alene gavnligt, det 

sætter En i Stand til at forsvare sig. Det udvikler 

alle Muskler, gør Kroppen smidig og øjet sikkert, 

og det lærer frem for alt at tænke og handle 

hurtigt.” 

Patrouille Øvelser for Drenge 1910 

Træning med ”staven som våben” kom i stand 

gennem Simonas Matelis barberen fra Vintage 

Styling Salon som fægter i foreningen HEMA 

“Historical European Martial Arts”. Han delte 

passionen med at genoplive gamle kampstile og 

undervise indenfor området.  

“Eksercits giver en god Holdning. Den styrker de 

muskler, der holder Kroppen i dens oprejste 

Stilling, saaledes at denne efterhaanden bliver den 

naturlige”  

Uddrag: Patrouille Øvelser for drenge 1. udgave 

1910. 

Staben blev før lejren hurtigt enige om at den 

basale eksercits for spejderne passede godt ind i 

rammerne.  

Flere fra staben har både militær tjeneste og 

Musikkorps erfaring indenfor eksercits. Efter 

noget eksercits træning begyndte spejderne at vise 

disciplin og vise mere opmærksomhed.  

En spejder med en sund holdning, hovedet højt, 

hagen op, og højt humør, har nemmere ved at få 

andre til at hjælpe sig på ens vej. Alt sammen 

noget som passer lige ind i lejrens overordnede 

mål. Eksercits viste sig også at give patruljen 

følelsen af fællesskab og fælles identitet. 

 

 

 

Staven som våben 

 

På billedet ses Hr. Stabsassistent Gaarde “tættest på”, som er hjælper Hr. Instruktør Matelis 

“manden uden hat” med klarpositionenen “Klar”. 

Tema: Eksercits og 

Staven som Vaaben 

Eksercits 
 

Under kamptræning med 

spejderstaven stod alle 

spejdere med fuld fokus i 

flere timer, dog med få 

undtagelser hist og 

her,  selv nogle af leder-

ne stod i baggrunden og 

trænede med.  

Kommandoen rør Kommandoen ret 

Tropsspejderne står i rør og melder klar med 

patruljeråb 

 

Tak til følgende grupper for lån af udstyr 

KFUM  

Skævninge 

DDS 

Yggdrasil 
KFUM 

Nykøbing Sj. 
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8:30  står lejren klar til flaghejsning. Staben står afventende i rør, mens lejrens spejdere træder an patruljevis på appelpladsen. Staben er let 

genkendelig på deres gullige uniformer, (hvorpå et tørklæde er bundet med høj knude), fløjtesnoren om venstre arm i lommen, afkor-

tede bukser og høje strømper, som taget ud af et gammelt historisk fotografi. 

Spejderne træder an foran staben med front mod øst og melder klar.  

Der kommanderes “Giv Agt” og “Respekt for Flaget”, samtidigt med at der synges “Vaj højt vaj stolt” og Dannobro hejses vajende over Timewinder. 
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En dag i lejren: Udbrud af den Store Krig 1910  

”Krigens Sande Ansigt” 

 

06:00  om morgenen. Pinsesolen står allerede højt 

på himlen. Lejrchefen har ladet Reveillen ly-

de ud over lejren på signalhornet, som er signalet til begyndel-

sen på en ny dag. Det første man ser er duggen som ligger som 

et perlende tæppe på græsset, dampmaskiner, veteran biler og 

flyvemaskiner på pladsen. Øjet fanger de orange telte, der pænt 

ligger på række med linje i et korrekte afstemte afstande. 

Lejren begynder at røre på sig. Fra teltene begynder trætte 

stemmer at give lyd. Herfra og til i aften er lejren i fuld gang. 

Kopperne bliver fyldt op med kogekaffe og tvebakker bliver 

serveret til de hurtige efter at telte blevet flyvende og klar til 

formiddagens inspektion. Men først står den på fælles morgen-

gymnastik, for at få gang i de 

kolde og stive kroppe under 

strikt ledelse af Hr. Gaarde. 

Antrædning foran teltene bli-

ver der befalet og spejderne 

sætter i løb, mens nogen i et 

sidste forsøg prøver at sætte 

uniformen korrekt. 

07:15  står staben klar 

med evaluerings-

ark og blyant til at vurdere, hvor 

godt spejderne har fået styr på uni-

form, hygiejne og teltorden. Spej-

derne er trådt an patruljevis foran 

deres telte, råber deres patruljeråb 

for at melde klar til staben. Ud af 

øjenkrogene kan man se, hvordan 

også lederne følger vurderingerne. 

Der bliver bl.a. lagt mærke til af 

staben om al udrustning ligger pænt, om teltet er bundet ordentligt op, og der 

bliver tjekket, om noget ligger og flyder. 

Efter teltinspektionen præsenteres der personlig hygiejne ved hals, nakke, ører, 

hænder og negle om de er rene, ellers er det om igen. 

Efter godkendt inspektion bliver patruljerne sendt til frokost efter navnets gam-

le betydning fro(tidlig) kost nemlig brød og pålæg, til at kunne klare dagens 

strabadser. 

Spejderne skal i gang med 

dagens program “Krigens 

Sande Ansigt” som spej-

dern i månederne op til 

Timewinder har brugt tid 

på at forberede sig til, samt 

den foregående dags pro-

gram “Vær Beredt”, med 

Eksercits, Staven som Vå-

ben og andre øvelser for at 

være klar hvis fjenden skul-

le angribe lejren. 

I løbet af dagen blev spejderne trænet i Bårefræs, Gasangreb, Eksercits 

og Stokkeslag med slag markeringer så spejderne er beredt at forsvare 

sig selv, hinanden og tilbagetrækning til sikkerhed. Resten af dagen gik 

spejderne rundt og ventede spændt på hvad der ville ske, men de skulle 

vente lang tid endnu. 

Aktiviteterne starter 

Kommandokravl med spejderstaven, så 

spejderne udgør mindre mål for fjenden.  

Til de lidt yngre spejdere 

Tv. Hr Larsen og Hr Gaarde i fuld gang med in-

spektionen af Ørnenes flyvende telt  

Staven som 

våben 

For de lidt yngre flokspejdere 

(Ulv/Mini og bæver/mikro) 

kunne stavkamp og krig godt 

være lidt voldsomt. Heldigvis 

var der planlagt madaktivitet 

hele formiddagen, hvor menu-

en stod på feltrationsmad. Her 

gjaldt det om at være kreativ. 

Hver gruppe fik en bakke med 

feltrationer, som man under 

krigen fik udleveret, og så 

handlede det bare om at kokkerere noget lækkert mad over bålet. Staben var 

så heldige at få præsenteret alle retterne til sidst, og de var i den grad impo-

nerede. Der blev serveret små bøffer, der var salater med hjemmelavede 

Croutoner. Som prikken over i´et, havde staben valgt, at alle patruljer skulle 

lave æblegrød. Stabens inspiration kom fra et erindringsglimt fra en soldat 

under krigen: 

”Da æblerne begyndte at vokse til, kogte jeg æblemos i lange baner. Som 

gryde brugte jeg en stor konservesdåse på en 4-5 liter, og sukker byttede jeg 

mig til ved artilleristerne, som fik det som tilskudsfoder til deres heste. Der-

med havde jeg godt pålæg til brødet, og jeg lod også kammeraterne tage for 

sig; der var jo nok af det … ” 

Søren P. Petersen, Christiansminde, Rødding, fortæller i DSK-årbøgerne 

1963 om soldaterkosten  
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Krigen kommer til spejderne 

S eniorspejderne fra Skævinge spejdergruppe fik æren af at agere 

soldater under angrebet. Med lånte uniformer fra Mosede fort, 

stod de klar nede i skyttegraven da røgbomberne gik i gang. ”Vi bliver 

angrebet, skynd jer igennem” blev  der råbt, for at gøre stemningen me-

re intens. Heldigvis kunne man stadig genkende dem, så det var ikke 

helt så uhyggeligt, som det ville være, hvis det var fremmede og voksne 

soldater.  

15:15  Et stort brag lyder et stykke væk fra lejren fra affyrede gas-

granater, som markeres med røggranater flere steder i lejren 

for at forvirre spejderne. Spejdernes træning kommer nu på prøve, Maskin-

geværs buldren fra det fjerne kommer tættere og tættere på. 

Spejderne beordres til evakuere lejren, modsat fjendens retning mod skytte-

graven der sikres af senior patruljen Mammutterne i rollen af danske befæst-

nings soldater. Tørklædet kommer op for munden som instrueret for at und-

gå at indånde røgen, gennem skyttegraven beskyttet mod fjendens kugler, 

under pigtråden og i sikkerhed i skoven. Fjendens kugler havde dog såret 

nogle af spejderne, som måtte bæres ud på båre konstrueret af to uniforms-

jakker og to spejderstave. Efter at skuddene var aftaget og der blev stille 

omgrupperede spejderne sig i skoven. Spejderne der forinden var blevet ud-

styret med våben, blev kaldt op til lejrchefen.  

“Vi har fået en meddelelse om at fjenden har trukket sig, da vores soldater 

har skubbet dem tilbage. Vi kan dog ikke være sikker på at der ikke er no-

gen som har gemt sig. Derfor skal vi stadig være forsigtige. Da enkelte sol-

dater i flugten kan have gemt sig i skoven. Jeg skal bruge en Spejder fortrop 

på fire skytter til at sikre vores vej tilbage mod lejren og to på hver side af 

enheden og to til at danne bagtrop. Vi bevæger os frem på min kommando.”  

Tilbage i lejren var fjenden bekæmpet og under gudstjenesten varslede præ-

sten “En Bedre Fremtid” som var tema for lejrens sidste dag.  

17:00  var dagens program ved at nå dens ende, og spejderne kun-

ne nu nyde deres frihed og nyde træffets andre aktiviteter. 

Efter et hyggeligt lejrbål i hyggeligt selskab på tværs af grupperne, blev sig-

nalet “Last Call” spillet på signalhorn af lejrchegen for at markere at lejren 

er gået til ro.  

 

Seniorspejdere i uniform 

Gudstjeneste ved 

Ivan Jakobsen i 

Lejren pinsedag, 

med fokus på af-

slutning af 1. Ver-

dernskrigt og op-

bygning af sam-

fundet.  

Omgruppering af 

spejderne i 

skoven inden 

spejderne kunne 

tage tilbage til 

lejren. 

Tak til:  

Mosede Fort for lån af 

uniformer. 

Vestvolden for lån af 

geværer og andet udstyr. 
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Efter den Store Krig 1910  

”Opbygning af samfundet” 

L ejren er nu ved at nå sin ende. Her på sidstedagen fik 

spejderne tid til at reflektere over freden efter krigen og 

de større spejdere fik tid til at reflektere over deres egen rolle i 

deres egen fremtid. Generelt foregik dagen i ro, samtidig med at 

lejren så småt blev pillet ned. Telte blev pakket sammen, be-

snørringer blev bundet op og rafter blev skilt ad og samlet sam-

men. 

Eftermiddagen stod på skipperlabskovs lavet over bål.  Til lej-

rens fælles afslutning med præmieoverrækkelser for bedste pa-

trulje for hver enhed/gren. Staben takkede af for denne gang til 

melodien “BP Spirit” og marchen “British Grenadiers”, spillet 

med tromme og fløjte. Mens melodien lød over lejren, begyndte 

de oplevelsesmætte spejdere at træde af og gå over til deres grej. 

Inden længe skulle alle tilbage til 2019. Samtidig med spejder-

lejrens nedpakning, ser man også nostalgitræffet der så småt be-

gynder at slutte af for i år.  

S om spejder har man mulighe-

den for at prøve ting af, som 

normalt ikke er muligt. På spejderture 

lærer  spejderne vigtige ting om dem 

selv og deres relation til samfundet og 

hinanden. VintageSpejd ønsker at ud-

vide spejdernes perspektiv, til at ind-

se, hvor vigtig deres rolle er i samfun-

det, ved at vise, hvad de kommer fra, 

og hvordan de selv kan være med til 

at påvirke spejderbevægelsen som 

oplyste historieskabende spejdere. 

I en tid hvor der er nok med tilbud af 

aktiviteter og digitale stimuleringer, 

kan vedholdenhedens værdi blive 

overset og frugten af indsatsen bliver 

ikke høstet. I vores hverdag kan det 

ende med kun at være de nemme akti-

viteter man ser og derfor ikke ser 

værdien af at yde en vedholdende ind-

sats, for at opnå resultater som former 

ens karakter. I VintageSpejd regi er 

vores målsætning at give spejderne 

erfaring med at vedholdenhed lønner 

sig. Dette gør vi ved at alle deltagerne 

skal sætte sig ind i det udleverede ma-

teriale, lave deres foropgave, hvor de 

omsætter teori til praksis og udførel-

se/træning på lejren i aktiviteter der 

giver dem succes.  

Foropgaven tjener formålet at spej-

derne skal lære at fordybe sig, mestre 

udvalgte discipliner igennem forbere-

delse, bruge dem på lejren i historiske 

inspirerede forløb og lære at hårdt 

arbejde og vedholdenhed er et godt 

fundament for spejderne at lære fra. 

Igennem dagene har spejderne rejst i 

tiden før, under og efter krigen. Under 

gudstjenesten blev der skabt rum for 

refleksion over, hvad de havde ople-

vet og om mandagen var der sat tid af 

til at spejderne kunne tænke over, 

hvad de vil tage med sig hjem og til 

deres egen gruppe. 

Den faste struktur, at skynde sig, at få 

klare befalinger og vise disciplin med 

smil blev modtaget med lidt naturligt 

skepsis. Man kunne dog inden for 

kort tid se at det fungerede som til-

tænkt, hvilket kunne ses på spejdernes 

positive engagement. De fandt hurtigt 

ud af at på denne måde var det nem-

mere at modtage beskeder og at det 

kan betale sig at skynde sig sammen. 

Kombinationen af eksercits og spej-

derstaven som våben blev også mod-

taget med forbehold i starten, det vi-

ste sig dog hurtigt at give spejderne 

en følelse af sammenhold og fælles 

identitet på lejren.  

“Vær Beredt” viste hurtigt at være en 

dyd for spejderne når dagen startede 

med fanfare og højt tempo. Inden telt 

inspektionen kunne der høres, “Hvor 

ligger mine stumper!”, “hvor er mit 

og hvad er dit, få nu ryddet op!”. I 

løbet af lejren kunne man se hvordan 

spejderne begyndte at føle en stolthed 

over deres uniform og udstyr, ved at 

de fik opmærksomheden på deres ind-

sats: “Staben kommer om lidt, få nu 

renset de negle!”, “luk lommerne el-

lers falder dine stumper ud!”, “Få nu 

den uniform ned i bukserne, vi skal se 

godt ud!”, ” Der skal være orden i 

teltet. Man kunne læse i ledernes øjne 

dette er lige det vi ønsker at opnå der-

hjemme.  

Stabens vision handler om at vi skal 

løfte vores sociale ansvar for hinan-

den, for at gøre vores verden til et 

bedre sted. Som spejdere har vi den 

unikke position at skabe forbillede for 

befolkningen og gå forrest. 

Lad os alle gøre en forskel både i og 

uden uniform. 

Hr. Larsen og Hr. Hou-

møller afslutter lejren 

med ”BP spirit” og 

”British Grenadiers” 

Afsluttende refleksion over lejren 

Ved den fælles afslutning med point-afsløring, fik vinderpatruljen en særlig læderlap 

med lejrens logo på, til at sætte på patruljestanderen. Ud over præmieoverrækkelse, fik 

alle udleveret lejrmærket med håndtryk og honnør. I de sidste minutter af lejren var 

alle trætte efter en lang lejr, men også glade og tilfredse med en gennemført lejr og 

ikke mindst staben.  
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Deltagerne 

Bambi fra Gudenå Panterne fra Gyldenløve Tinstålet fra Gyldenløve 

Tigerne fra Yggdrasil Pindsvinene fra Gyldenløve Delfinerne fra Gyldenløve 

F orhåndstilmelding blev åbnet allerede i sep-

tember og efter få uger måtte vi lukke for til-

meldingerne, da det var meget stor interesse for at være 

med. Årets deltagere kom spredt fra hele landet, med 

spejdere fra Gudenå gruppe som de der rejste længst. 

Andre kom fra kortere distance som Ramløse, og ellers 

kan nævnes Gyldenløve trop, Metodist spejderne, Ygg-

drasil trop, Skævinge spejderne og Niels Juels trop som 

tilsammen udgjorde et totalt deltagerantal på 116 per-

soner på tværs af korps. 

Ørnene fra Ramløsee Sortfødderne fra Greve 

Mammutterne fra Skævinge Løverne fra Gyldenløve Det store spørgsmålstegn fra Gyldenløve 
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P å hvert år forinden og under Time-

winder har vi snakket med en mas-

ser af spændende mennesker, som har lyst at 

dele deres passion med eventets gæster, del-

tagere, børn som voksne i vores spejderlejr. 

I år var spejdestaven i fokus som spejderen 

værktøj og våben. Dette kom i stand gennem 

Simonas Matelis barberen fra Vintage Sty-

ling Salon som fægter i foreningen HEMA 

“Historical European Martial Arts”. Han del-

te passionen med at genoplive gamle kamp-

stile og undervise børn indenfor hans hobby.  

Dette blev sammensat med Mosede Forts 

frivillige her ses Steen demonstrere hvordan 

Mosede Forts to repræsentanter demonstrerer 

nærkamp med bajonet. 

Pinsen 2019 Nr. 1 3.Aargang 

Bag vintagetæppet 

P å Grønnesgaard Gods, er der, i perioden op til 

lejren, et tæt samarbejde med VintageSpejd, 

Timewinders teamledere, de frivillige og bestyrelsen, for 

at finde de bedste muligheder på træffet for gæsterne og 

deltagerne. 

I år fik staben hjælp af senior patruljen Mammutterne og 

trop patruljen Ørnene på forlejren. Som en del af forlej-

rens rammer, fik de muligheden for at øve sammen med 

staben på deres forberedelse og træne deres pionering.  

Forlejrens træning giver spejderne en mulighed for at gøre 

deres deltagelse i lejren endnu mere udbytterig. Fremad-

rettet vil staben opfordre alle større spejdere til at deltage i 

Forlejren i Kr. Himmelfartsferien. Vi kan tilbyde træning, 

tværgående fællesskab med andre deltagende grupper og 

mulighed for at forbedre de klassiske spejderlejr discipli-

ner. Hjælpen er også nødvendig for at grupperne på selve 

pinsedagene kan lave aktiviteter og ikke kun lejr opbyg-

ning. 

“Når der kommer detaljer på 

en aktivitet, er det for mig det 

samme som at dekorere sin 

dør med klistermærker og 

postkort”  

En af dette års debuterende 

medlemmer havde ingen idé 

om, hvad der lå i vente på lej-

ren. Allerede ved første plan-

lægningsmøde fangede kon-

ceptet hendes interesse. At 

lave historisk spejderlejr med 

høj kadence var en åben dør 

til ren detaljearbejde. 

”Vores formål er bl.a. at gøre 

lejren så autentisk med tiden 

som muligt, og det er jeg helt 

forelsket i"   siger Frk. Birke-

feldt. ”Jeg har set en stab 

med en brændende passion 

for spejderarbejde set med 

vintagebriller. Passionen 

smitter også i stor stil.” 

Som stab er planlægning vig-

tig, men udførelsen er det 

som i sidste ende tæller. Som 

stab er vi med ude, vi sover i 

telte som alle andre, pionerer 

og laver vores mad over bål. 

De praktiske ude aktiviteter 

har været noget jeg i den grad 

har savnet for tiden, da jeg 

som mange andre jævnaldren-

de spejdere, bruger størstede-

len af spejdertiden på inden-

dørs aktiviteter til planlæg-

ning af kurser, lejre og løb, og 

mindre tid på bare at være 

spejder. At komme ud og få 

snavs under neglene, rifter på 

benene og farve i ansigtet har 

været kvalitetstid med uden-

dørs-spejderen jeg så ofte går 

og savner. 

Mine kompetencer til spejder 

ligger ofte i detaljerne, dog 

bliver detaljer ofte nedpriori-

teret. Et stabilt fundament er 

selvfølgeligt vigtigst, men for 

mig er det også vigtigt at sæt-

te sit eget præg på sit arbejde. 

Det kan godt undværes, men 

det gør det mere farverigt og 

personligt. På TW har der væ-

ret meget plads til at udtrykke 

sig med detaljer, hvor ram-

merne blot har været, at det 

skal være vintage og at det 

skal være til fordel for spej-

derne. 

En beretning fra en førsteårs Timewinder i staben 

Forberedelsen før lejren 
Den største forberedelse til lejren var at pio-

nere lejrens spisebord. Sammen med trop og 

senior, fik staben pioneret i løbet af hele 

weekenden. De frivillige hjælpere fik forde-

len af at møde staben inden lejren og fik en 

forsmag på eksercits og vintage madlavning. 

Frokost pause hos staben, hvor der samtidig koordineres 

og planlægges for lejren. 

Samarbejde med reenactors og hobbyister 

Hvis I kender nogen som gerne vil lave noget 

med os, så kan vi kontaktes på Kon-

takt@VintageSpejd.dk eller via Timewinder.dk 

Skal du være med til Timewinder 

at stavens kampteknikker som de har lært er ble-

vet overført til nærkamp med gevær og bajonet. 

Vi vil rigtig gerne samarbejde med folk som 

brænder for at lave vilde og fede ting. Spejderne 

har hjulpet samfundet gennem historien og der-

ved kan der nemt skabes fede fælles muligheder 

for at formidle det der interessere jer. 

Tidligere har vi haft brugt en præst til at holde 

gudstjenester, besøg af “modstandsfolk”, 

“stifteren af spejderbevægelsen BP” Rednings-

folk til førstehjælp, flyvemaskiner til evakuering, 

bæltekøretøjer til transport og soldater i forskelli-

ge tidsperioder. Så skriv eller ring endelig hvis I 

kan lide vores arbejde og vil være med? 
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