
TAK for samarbejdet
Kære alle borgere, foreninger, virksomheder og organisationer – alle I, som har involveret jer i Sønder-
borg Kommunes værtskab for Spejdernes Lejr 2017. 

For bare en håndfuld uger siden havde vi en tvillingeby klods op ad Sønderborg med 37.000 spejdere 
og tusindvis af gæster. Personligt er jeg stadig ikke helt kommet mig over, hvor vildt det var at have 
Spejdernes Lejr – den største event nogensinde – her i Sønderborg. 

Det var en helt forrygende lejr, og både lejrdeltagere og gæster har store roser til kommunens vært-
skab.  De havde i forvejen generelt en positiv oplevelse af Sønderborg, og den oplevelse er i den grad 
blevet forstærket. Alt dette har kun været muligt, fordi I er så mange her i Sønderborg-området, som 
træder til og hjælper til med at løfte, når det gælder. 

Jeg må indrømme, at jeg for måske halvandet år siden begyndte at være utålmodig. Nu ville det være 
godt at se, at kommunens store investering også bar frugt i form af aftaler og partnerskaber lokalt. 

Men så begyndte det at tage form, og i byrådet er vi virkelig stolte over alle de oplevelser, som Sønder-
borg kunne byde gæsterne på. Det lykkedes takket være jeres engagement og fordi medarbejdere på 
tværs af kommunens afdelinger gav den en ekstra skalle. Tak for det!

Sønderborg har vist sig fra sin allerbedste side. Kun savnede vi nogle flere solstråler i stedet for de 
mange regnbyger. 

Men prøv engang at kigge igennem disse sider og genoplev, hvordan hele området vibrerede af liv i 
ugen med Spejdernes Lejr. Og disse billeder er endda kun et udpluk. I kommunen er vi i gang med 
at arkivere og evaluere. Vi vil i slutningen af året være klar med dokumentationsfilm og rapporter, så I 
har endnu ikke hørt det sidste om Spejdernes Lejr i Sønderborg. Men indtil da vil vi sige 1000 tak for 
indsatsen. Det var fantastisk. 

På vegne af byrådet, borgmester i Sønderborg Erik Lauritzen  
På vegne af Sønderborgs projektkontor for Spejdernes lejr 2017, projektleder Mikkel Harritslev
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Støvlen har vakt berettiget opmærksomhed. Den er nu grillhus og udkigstårn på Kær Vestermark. Foto: SL / Tim Riediger 

90 busser i timen! Det bliver spæn dende. 
Foto: Kim Toft  Jørgensen 

Cyklende spejdere med færge til Fynshav. 
Foto: SL / Per Balslev 

Spejdere fra Asserballe ankom 
 standsmæssigt.  
Foto: SL / Thomas Heine Nielsen 

Dybbøl-spejdere ankom til søs.   
Foto: SL / Johan Stauner Bill 

”Sundeved-spejdere ankom i  
”Nydam Tveir”.  
Foto: SL / Thomas Heine Nielsen 

Mon vores lejrplads ligger der?  
Foto: Kim Toft Jørgensen 

Der slæbes rafter til opbygning af lejren. 
Foto: Kim Toft Jørgensen 

Broager drengespejder fik stor 
 opmærksomhed for deres lejrhytte.  
Foto: SL / Christian Mouridsen 

Lørdag morgen var statsminister  
Lars Løkke Rasmussen på et hurtigt 
besøg inden sin ferie.  
Foto: SL / Tim Riediger 
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Åbningslejrbålet var premieren for Sønderborgs nye sceneområde på Kær Vestermark. Foto: Lars Schnoor Riisberg

Inden åbningslejrbålet holdt kommunen 
reception. Foto: SL / William B. Rønnebek

43 nationaliteter var med   
på lejren.  
Foto: Kim Toft Jørgensen

Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen, 
på scenen foran op mod 40.000 til 
åbningslejrbålet.  
Foto: SL / Johan Stauner Bill

Finansminister Kristian Jensen deltog i 
lejrens erhvervskonference og besøg te 
Sønderborgs ProjectZero- aktivitet i FAB-
town. Foto: SL / Pernille Bille Tvedt

Spejdere bygger tårn.  
Foto: SL / Tim Riediger

De lokale musikere Downtown Dynt fik 
spejdere ud i dans på Knudepladsen. 
Foto: Kim Toft Jørgensen

Sønderborgs viceborgmester Aase 
 Nyegaard kastede sig ud i eksperimenter 
i FABtown.  
Foto: SL / Alexander Frederik Nielsen

Som æresformand i lejrens præsidium 
besøgte prinsesse Benedikte lejren flere 
gange. Her i FABtown.  
Foto: SL / Lars Blomgren Andersen 
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Onsdag fik mange spejdergrupper besøg af borgmestre og lokalpolitikere til sønderjyske aktiviteter. Her overrækker Sønderborgs borgmester, 
Erik Lauritzen, en trailer fyldt med godter til lokale spejdere. Foto: SL / Per Balslev 

Hele ugen sendte DR Sommer Summa-
rum fra lejren, og her overrækker Sønder-
borgs borgmester et ZERO HERO-mærke, 
mens der sendes live.  
Foto: SL / Tim Riediger  

Det ligner en ring på lansen, 
hvilket  kræver en god hest.  
Foto: SL / Pernille Bille Tvedt

Spejdere fra Halstenbek i Tyskland prøver 
kræfter med ringridning.  
Foto: SL / Anders Brandt-Jacobsen

Onsdag stod Sønderborg Kommune for at 
levere lokale råvarer til den sønderjyske 
egnsret snysk. Nogle spejdere plukkede 
selv persille på en mark på Kær.  
Foto: SL / Lasse Stissing Jensen

Den sønderjyske dag skulle 
der også være kaffebord. 
Her er spejdere i gang med 
at bage. Foto: SL / Anders 
Brandt Jacobsen

Spejdere bælger ærter til snysk.  
Foto: SL / Mette Rahr Lisberg

Snysk over bålet.  
Foto: SL / Bo Bach Jensen

Ringriderpølser fra Rønhave og kylling-
pølser fra Gråsten.  
Foto: SL / Pernille Bille Tvedt
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Spejdere i historieaktivitet om 1864-krigen på Dybbøl Banke. Foto: SL / Thomas Heine Nielsen

På Dybbøl Banke skulle spejderne øve sig 
i at løbe med fiktive kanoner.  
Foto: SL / Christian Bloch Hansen

Spejderne var vilde med aktiviteterne på 
Dybbøl Banke.  
Foto: SL / Thomas Heine Nielsen

Spejdere fik brug for deres førstehjælp, da 
de skulle forbinde sårede i 1864-krigen 
på Dybbøl Banke.  
Foto: SL / Thomas Heine Nielsen

Spejdere fra Aarstrup bliver ekserceret af 
Kåre Johannesen ved historiske aktiviteter 
på Sønderborg Slot.  
Foto: SL / Heine Dransfeldt  

Spejdere fra Vallø Gruppe fra Hårlev 
mødte ved Sønderborg Slot soldater fra 
Vestfronten 1916.  
Foto: SL / Mette Rahr Lisberg

Frivillige fra landsbylaug på Broagerland 
stod hele ugen bag Det Levende Teglværk 
på Cathrinesminde Teglværksmuseum. 
Foto: Kim Toft Jørgensen

Idrætshøjskolen sendte spejdere på 
Adventure Race.  
Foto: SL / Johan Stauner Bill

Sarah Schrøder fra Harlev Fremløv klatrer 
som led i Idrætshøjskolens Adventure 
Race. Foto: SL / Johan Stauner Bill

9500 mursten, som spejdere har været 
med til at ridse navne i, er klar til at blive 
lagt som gulv i Støvlen.  
Foto: SL / Jan Vestergaard
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Sønderborg Kommunes Kunstfond satte spor med dette gavlmaleri af Andreas Welin. Her går KFUM-spejdere fra Bøflerne, Kolding, forbi. 
Foto: SL / Per Balslev

Spejdere på vej over Chr. X’s Bro.  
Foto: Kim Toft Jørgensen

Der var en vrimmel af spejdere i 
 Sønder borg by.  
Foto: SL / Tim Riediger

Skipper Jesper Tvede-Jensen på ”Nydam 
Tveir” fortæller engelske spejdere om 
skibet. Foto: SL / Tim Riediger

Mens lejren fandt sted, lå kulturhoved-
stadsskibene Life Boats i havnen.  
Foto: Kim Toft Jørgensen  

Sønderborgs isboder havde gode dage 
 under lejren.  
Foto: SL / Jacob Fredegaard Hansen

Spejdere på Christian X’s Bro, 
 Sønderborg.  
Foto: SL / Per Balslev

Spejdere nyder udsigten over Sønderborg 
havn. Foto: SL / Jacob Fredegaard Hansen

Engelske spejdere på shopping i Sønder-
borg, hvor mange butikker modtog beta - 
ling med Skejser fra spejdernes chip-
armbånd. Foto: SL / Tim Riediger

Slotssøen i Gråsten fik en ny flydebro 
bygget af spejdere. Gråsten Forum og 
 Kulturlandsby6300 havde inviteret spej-
dere ud på aktiviteter. Foto: Søren Gülck
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Spejdernes Lejr efterlader varige spor på Kær Vestermark i form af bl.a. shelters, som blev bygget i lejrens FABtown. Her indvies det første.  
Foto: SL / Maj-Britt Nielsen

Sønderborg Kommunes landdistrikts-
netværk afprøvede et nyt FoodMarked- 
koncept på Spejdernes Lejr.  
Foto Kim Toft Jørgensen

Sønderborgs ProjectZero deltog med 
 bæredygtighedsaktiviteter i lejrens FAB-
town. Foto: SL / Johan Stauner Bill

Sønderborgs UNESCO Learning City 
havde spejdere til at udvikle bæredygtige 
ideer i sit telt på lejren. Her Gry Sand-
holdt og Mads Lind fra Vamdrup .  
Foto: SL / Christian Bloch Hansen

Danfoss var med i en stor aktivitet i 
lejren. Her lades en telefon op på en 
 miljøvenlig måde. Foto: SL / Emil Kvistbo  

Her Thomas og Alma var to af de ca. 
1000 spejdere, der modtog ZERO HERO- 
mærker. De havde vandret fra  Brønderslev 
til Sønderborg.  
Foto: Sønderborg  Kommune

Stark havde partnerskab med spejder-
lejren om byggematerialer. Her er direktør 
Dennis Rosengreen Skjødt (tv) og daglig 
leder Henrik Christensen i gang.  
Foto SL / Per Therkildsen

Botilbudet Løvkær tæt på lejren holdt en 
alternativ lejr, men var også på besøg i 
lejren. Foto: Kim Toft Jørgensen

SAABU, Sønderborg Kommunes værk-
steder for borgere med funktionsnedsæt-
telse, havde sat 1000 gamle cykler i 
stand til lejren. Foto: Kim Toft Jørgensen

Regionsrådsformand i Syddanmark 
 Stephanie Lose i lejrhospitalet på sit 
besøg på Spejdernes Lejr 2017.  
Foto: SL / Emil Kvistbo



–  8 –

På vej til afslutningslejrbål. Foto: SL / Pernille Bille Tvedt

Til afslutningslejrbålet tog scenen sig 
godt ud med aftenhimmel og Alssund i 
baggrunden.  
Foto: SL / Lars Blomgren Andersen

Begejstring ved afslutningslejrbålet – 
tørklæder svinges.  
Foto: SL / Emil Kvistbo

Afslutningslejrbål.  
Foto: SL / Heine Dransfeldt

Afslutningslejrbål.  
Foto: SL / Johan Stauner Bill  

Publikum var vilde med Scarlet Pleasure- 
koncerten efter afslutningslejrbålet.  
Foto: SL / Johan Stauner Bill

Afslutningslejrbålet er også farvel til nye 
venner. Foto: SL / Pernille Bille Tvedt

Støvlen by Night på spejderlejren.  
Foto: SL / Pernille Bille Tvedt

Trætte spejdere venter på bussen til 
 hjemtransport.  
Foto: SL / Heine Dransfeldt

Bussen læsses til hjemturen.  
Foto: SL / Christian Bloch Hansen 
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