
I starten af sommerferien drog 65 friske mikro, mini 
og juniorspejdere afsted til spejdercentret Assen-
bæk i Vestjylland. Turen dertil foregik med tog og 
som vanligt fyldte vi godt op i toget denne lørdag 
formiddag. Det var også dejligt udfordrende at få 
alle mand og al bagage af toget, som kun stopper 2 
minutter ved stationen. En leder sweepede toget fra 
hver ende for at få alle spejdere af, imens sørgede 
resten af ledere – godt hjulpet af de andre passage-
rer med at tømme toget for spejderbagagen. 
Fra stationen gik vi de 4 km ud til Assenbæk. Her 
brugte vi resten af dagen til at slå alle vores mange 
spejdertelte op i bagende hede og i øvrigt etablere 
lejren. Vi skulle være 4 dage på Assenbæk og hver 
dag bød på et væld af spændende aktiviteter for 
hver gren. Mikro og minier brugte en hel dag på at 

rense ørreder, bygge en rygeovn op af gamle mur-
sten samt ryge fisken efterfølgende. Alle de mange 
røgede ørreder blev taget med ned på lejren og delt 
som en lækker forret inden aftensmaden. Hjemme-
lavet mad og mad lavet i naturen smager bare 
bedst! Juniorerne brugte søndag formiddag til at 
bygge vores traditionsrige junior-tårn. Det er altid 
et stort 10 minutters tårn med en platform øverst 
oppe, hvor juniorerne kan sidde og hygge sig sam-
men med god udsigt over lejren. Også i år blev tår-
net rigtig flot og satte en tyk streg under at junio-
rerne i løbet af foråret har fået rigtig godt styr på 
pioneringskunsten.
Om eftermiddagen hoppede vi i søen og fik et dej-
ligt svalende bad imellem gedder, andemad og 
krebs. Det var skønt. 

Sommerlejr på Assenbæk
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Mandag bød på lidt koldere vejr. Det gjorde ikke 
spor. Her var der turnus, hvor alle spejdere hjalp 
til med at drive centeret. Det betød hjælp til af-
faldsindsamling, oprydning, rengøring af bade-
rum, opfyldning af brændeskur og meget mere. 
Det blev selvfølgelig afsluttet af en tur i trakto-
ren rundt på centeret.

Juniorerne var på klatrevæggen. Her fik både de 
skrappe klatrere og de mere forsigtige rigeligt 
med udfordringer. Alle, som havde lyst til at 
prøve lykkedes dog med at komme op – med 
stor personlig tilfredsstillelse som resultat. 

Tirsdag hyggede vi med forskellige aktiviteter 
som f.eks. tinstøbning og aktiviteten mad i mad, 
som går ud på at tilberede mad i beholdere la-
vet af mad. F.eks. lavede vi frikadeller i udhu-
lede løgskaller, som herefter stegte direkte i 
bålet eller æblekage lavet i en udhulet appelsin. 
Alt sammen smagte forrygende. 

Tirsdag eftermiddag blev alle hentet af foræl-
drene og der blev lige mulighed for at blive vise 
mor og far hvor man havde været på en fanta-
stisk sommerlejr. 


