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Gladsaxes grønne spej-
dere fra KFUM Bud-
dinge, Søborg og 2.
Bagsværd samt Piges-
pejderne fra Stengård
og Buddinge har for før-
ste gang været af sted
på en fælles sommerlejr. 

Af Signe Lundtofte Kold.

Klokken er 8.00 om morge-
nen, solen skinner allerede,

og et væld af spejdere i alle
størrelser er samlet for at hej-
se flaget. Nogle af dem har
forinden allerede været nede
og morgenbade på stranden -
andre er først lige stået op.

Da flaget er hejst, gennem-
gås dagens aktiviteter. Spej-
derne kan - efter at have
vandret op til hele 48 km med
fuld opbakning dagen fo-
rinden - denne dag deltage i
pandekagestegning over bål,
kanotur, bolcheværksted, te-
ater, sandslotskonkurrence,
drageflyvning og natløb.

I løbet af dagen er det tyde-
ligt at mærke, at der at der er
en god stemning blandt lej-
rens deltagere, og at der gri-
nes, smiles og fjolles på høj-
tryk – også på tværs af de for-
skellige spejdergrupper. Og
da mørket om aftenen så
småt falder på, afsluttes da-
gen med et fælles lejrbål for
de omtrent 130 deltagere,
hvor der er underholdning og
sang, inden alle så småt stim-
ler ud i teltene og ned i deres
soveposer – klar til den nye
dag der venter.
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SMAGENaf Italien
Amarone della
Valpolicella DOC
2004 Conte di Numio
2004 var en top årgang I Veneto regionen, der har 
frembragt vine med meget stor koncentration og 
dybde. Denne Amarone kan drikkes nu eller gemmes 
i op til 10 år. Vinen er fl ot mørk i glasset med en 
let teglstens farvet kant. Duften er rigt sammensat 
med nuancer af moden frugt og krydderier. Smagen 
er blød med en god intencitet og en lang fl øjlsblød 
eftersmag.

2004 Vino Nobile di
Montepulciano DOCC
”Filicheto”, Castellani
Denne “Vino Nobile” dvs. “ædle vin”, kommer fra den sydlige 
del af Toscana, omkring bjergbyen Montepulciano. Vinen er 
produceret på druesorten Sangiovese, med små mængder 
af Canaiolo, Trebbiano og Malvasia. Efter traditionel vinfi ka-
tion lagres vinen minimum 2 år på små egetræsfade. Vinen 
har en intens, granatrød farve, en bouquet af moden frugt 
samt ristede noter fra egetræet. Smagen er fl ot krydret 
med stor fylde og megen fi nesse. En fl ot og spændende vin, 
hvor man får meget vin for sine penge.
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Hvad skal man med dyrt legetøj, når naturen er leverings-
dygtig i materiale til at udfolde skaberdriften. Foto: privat.


