
Næste møde mandag 6. mar. 

Greve Borgerhus kl. 9:30- 11:30 

Vognmandens datter  

v/ Gurli Dam 

 

 

 

Mail: info.greve2@hemingwayclub.dk 

 Hjemmeside:  

Greve mandag - Hemingway Club® 

  Vi mødes hver mandag!  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Indbetaling tur og arrangementer: 

Konto 9570 - 12947984 

HC mandag: Referat af møde d. 27. februar 2023. 

Jesper Oehlenschläger vil fortælle om planlægningen af Spejdernes sommerlejr 2022. Inden vi giver 

ordet til Jesper, skal vi synge ” I østen stiger solen op ” af B.S. Ingemann. 

Fra den 23. til 31. 2022 var der samlet 32.000 børn og unge på Nordens største spejderlejr i Hedeland 

Naturpark. For at etablere en sådan lejr er der forud sket et stort arbejde, der allerede startede fire til 

fem år før, med at besøge kommuner, hvori der var potentiale til at etablere en lejr. Når beslutning om 

placering er taget. oprettes en lejrledelse, der går i gang med planlægningen og fremskaffer den 

nødvendige økonomi. Budgettet for lejren var kr. 110 Mill. Lejrledelsen udvides hen af vejen med 

sektionsledere med ansvar for de enkelte aktiviteter, samarbejdspartnere og leverandører. Efter mange 

møder tegner der sig et resultat af, at bestræbelserne, har ført til målet en rigtig god lejr. Over 4000 

lejrfrivillige havde bidraget til at spejderne og de mange gæster kunne prøve masser af sjove og 

lærerige aktiviteter, spise god mad på Spejdertorvet og se, hvad spejderlivet har, at byde på i 

Hedelands flotte omgivelser år 2022.  

Temaet for lejren 2022 var ”Fælles om Fremtiden” et tema der skabte rammer for arbejdet både før, 

under og efter lejren, samt var den røde tråd i lejrens over 300 aktiviteter. Herudover havde ledelsen 

kreeret 3 bundlinjer: KLIMA og MILJØ, SOCIALT og ØKONOMI og hertil en flok succesparametre 

(flipover). 

Ledelsen for lejren var organiseret med dobbelt ledelse på alle centrale poster og niveauer, der var 2 

lejrchefer udpeget af bestyrelsen, herefter 6 områder med dobbelt lederskab og ca. 6oo 

arbejdsgrupper. 

Lejren havde et stort mediebevågenhed, det var en stor opgave at være kontaktled til medier og være 

opmærksom på, at det er et sobert samarbejde. Samtidig blev hver dag udgivet en lejravis, som skulle 
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redigeres. Det blev ikke mindre af, at lejren fik besøg af prinsesse Benedikte, som er protektor for 

spejderne. 

Med så mange mennesker der skal bespises, er det nødvendigt at logistikken fungerer, bare som et eks. at 

levere 800.000 måltider i en lejrperiode kræver rettidig omhu. 

Ved planlægning af et så stort projekt som sommerlejren, er der brug for alle facetter i topledelse, når 

man starter, er det fra crash med nyt sted, nyt hold nye samarbejdspartnere osv. osv. Det giver en god 

portion ”learning by doring” meget kan gå galt, men ender som regel godt. 

Hvad giver spejderbevægelsen? De unge mennesker opnår et kammeratskab, lære samarbejde og kan 

afprøve ledelse. En moderne ledelsesform, der i fremtiden vil blive efterspurgt i de danske virksomheder. 

For at befordre disse egenskaber hos de unge mennesker købte Nordea-fonden og A.P. Møller-fonden 

Middelgrundsfortet med hensigten at oprette ”Ungdomsøen”. 

Vi takker Jesper Oehlenschlæger for en meget spændende fortælling om et stort og ledelsesmæssigt tungt, 

men meget lærerigt projekt, næste omgang er i 2026.  

   

Ref. Poul Erik Christensen 

Pas på julemænd 

Jesper 

Oehlensläger 

benyttede sig af 

flipover, det 

fungerede 

virkelig godt. 


