Spejdernes Lejr 2017:
Kommunen har bæredygtighed i fokus
Sønderborg Kommune er 22.-30. juli vært for
Spejdernes Lejr 2017 med forventet 40.000
deltagere og ca. 100.000 gæster.
Værtskabet er et partnerskab, der i 2014 er indgået
med de fem korps bag lejren: Det Danske
Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De
Grønne Pigespejdere, Danske Baptisters
Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig –
tilsammen Spejderne.
Spejderne har valgt dette tema for lejren:
”Vi sætter spor – i os selv, hinanden og
omverdenen”.
Lejren foregår på det tidligere militære
øvelsesareal Kær Vestermark tæt ved Sønderborg
By. Kommunen har købt området og udvikler det
til et grønt fritidsområde for borgerne. Det sker inden for rammerne af en fredning, der i 2016 er gennemført af området.
Lejrpladsen vil være på ca. 310 hektar, hvoraf ca. halvdelen udgøres af Kær Vestermark. Det øvrige areal er marker, som
lejes af områdets landmænd.
På lejrarealet er der lagt rør og kabler til strøm, vand, spildevand og internet i jorden. Tilslutningspunkterne er samlet i
brønde under jorden, og mens de efter lejren fjernes igen på de lejede jorder, vil de på Kær Vestermark blive liggende og
kan tilsluttes i sektioner efter behov ved fremtidige arrangementer.
Desuden er spejderne i forbindelse med lejren med til at sætte varige spor på området. De er med til at bygge shelters,
fugleskjul, en bro og et stort vartegn, ”Støvlen”, som er med til at udvikle fritidsområdet på lang sigt.
Det er Sønderborg Kommunes mål i samarbejde med Spejderne at gøre lejren så bæredygtig som muligt igennem sjove
aktiviteter og showcases og gerne i samspil med lokale partnere. Lejrdeltagere og gæster skal opleve, hvordan
Sønderborg Kommune på flere fronter arbejder med bæredygtighed for at sikre et godt liv for borgerne nu og i fremtiden.
Kommunen arbejder i sin bæredygtighedspolitik med fire kategorier af bæredygtighed, og disse benyttes også i
forbindelse med lejren:
Miljømæssig, økonomisk, social og kulturel.
Indsatsen vil afspejle sig gennem:
 Aktiviteterne i lejrens program, nogle vil være åbne
for gæster,
 Aktiviteter uden for lejren
 Fysiske spor
 Knudepladsen - kommunen har et ca. 2000 m2 stort
område på lejrens centrale torv til aktiviteter og
udstillinger
 PR og kommunikation
Labels under udvikling til informationsmateriale,
plakater m.v. Stadig udkast.
Designet til at spille sammen med FN’s
bæredygtighedsmål (UNESCO Learning Cities)
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Den miljømæssige bæredygtighed.
Ifølge beregninger v. Esbensen Rådgivende Ingeniører i
Sønderborg udgør transport langt den største belastning i CO2udledningen fra lejren – hele 86 procent.
Derfor udvikler Sønderborg Kommune et koncept, hvor
muligheden for vælge grøn transport til lejren markedsføres over
for lejrdeltagerne.
De tilskyndes til at vandre, cykle, sejle eller blaffe til lejren, og
spejdere, som kommer med grøn transport fra kommunegrænsen,
belønnes med et ZERO HERO-mærke til uniformen, mens
spejdere, der transporterer sig grønt helt fra hjemkommunen,
belønnes med et SUPER ZERO HERO-mærke.
I forbindelse med kampagnen udsendes kort, der fremhæver
kommunens vandre- og cykelstier, lystbådehavne og ankerpladser.
På kortet er shelters, teltpladser og spejderhytter til låns markeret.
Det lokale kort er suppleret af et indsat kort med nationale cykel- og
vandreruter samt forbindelser til nabolandene.

Desuden arbejder kommunen med at indsamle ca. 1000 brugte cykler til brug i forbindelse med lejren. En del af cyklerne
er doneret af borgere på kommunens containerpladser, mens et større parti er indsamlet med hjælp fra Politiet.
Kommunes SAABU-værksteder for borgere med funktionsnedsættelse hjælper med at istandsætte cyklerne, som efter
lejren vil blive givet til velgørende formål.
Endelig arbejdes med et særligt system for affaldshåndtering for lejrdeltagerne, ligesom der bliver oplysende og sjove
aktiviteter med genbrug og sortering på kommunens område på lejrens centrale torv, Knudepladsen. Her medvirker også
kommunens UNESCO Learning Cities-projekt med bæredygtighedsaktiviteter målrettet børn.

Den økonomiske bæredygtighed
For den økonomiske bæredygtighed i lejren er der indgået aftale med kommunens
genbrugspladser om, at der kan indsamles forskelligt materiale. Det er blandt andet brugte
kontormøbler, som bruges til indretning af lejrens hovedkvarter. Desuden vil materialer, der
indkøbes til lejren, bagefter blive solgt på auktion. På de større linjer er lejrens økonomiske
bæredygtighed indbygget i partnerskabsaftalen med Spejderne, der sigter efter at lejren skal
komme begge parter til gode.
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Den sociale bæredygtighed
At kommunens SAABU-værksteder er med til at istandsætte cykler til
lejren er et eksempel på social bæredygtighed. SAABU planlægger også at
være med på lejren og drive cykelværksted og -udlevering.
Overordnet er det et mål hos Spejderne at inkludere socialt udsatte.

Den kulturelle bæredygtighed
Spejdernes Lejr er på mange måder en kulturelt bæredygtig event.
I sig selv er det en type af event, der efterlader spor i kraft af de netværk og
kompetencer, der opbygges i planlægningen af lejren i samspil mellem
kommunen, frivillige organisationer og øvrige partnere.
Som led i partnerskabsaftalen med Spejderne har kommunen oprettet en
fælles projektlederuddannelse for nøglemedarbejdere og frivillige i
lejrorganisationen. Her har ca. 40 været igennem seks undervisningsdage
og eksamen på diplom- eller akademiniveau, ligesom der er oprettet et elearningprogram.
Men den kulturelle bæredygtighed bliver også markant i Spejdernes Lejr
igennem aktiviteternes temaer.
For eksempel samarbejder Spejderne og kommunen med Museum
Sønderjylland, Grænseforeningen og mindretalsorganisationerne på begge
sider af grænsen om en række aktiviteter, der har grænselandets historie og
særkende i fokus.
Ligeledes ligger det fast, at en dag i lejren får sønderjysk tema. Her bliver
der sønderjysk kaffebord og ringridning – dog uden heste. På denne dag får
spejderne også udleveret lokale råvarer til at fremstille den sønderjyske
egnsret snysk på deres egne bålpladser. Det er en aktivitet, som kommunen står for i samarbejde med en række
landsbylaug i området, der fremstiller krydderurter og grøntsager i pallehaver, som er fremstillet med restmaterialer fra
Sønderborg Forsyning og Sønderborgs produktionshøjskole.

Spejdernes aktiviteter
Dertil kommer, at Spejdernes selv har aktiviteter, der handler om bæredygtighed – før, under og efter lejren.
Hele konceptet kaldes GloFo: http://spejderneslejr.dk/da/GloFo
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Bæredygtighed
PR+informationsmateriale

Miljømæssig
Generelt +
1000 cykler
Grøn Transport
Lokale fødevarer
Livstræer
Aktivitet m. Danfoss og
grøn teknologi (endnu
ikke offentliggjort)

Knudepladsen:
udstilling og
aktiviteter

UNESCO LC + House of
Science
Livstræer/Naturstyrelsen
Danfoss og grøn
teknolog
GloFo (spejdernes)
Elspare-aktiviteter
sammen med SonForce
(Sønderborg Forsyning)
Teglværks-aktivitet
Foodmarket (lokale
fødevarer)
Livstræer –
Naturstyrelsen i
statsskove

Andre fysiske
steder

Aktiviteter i lejren

Fysiske spor

Økonomisk
Generelt +
Partnerskabsaftale
Udstyr fra
genbrugspladser
Auktion efter lejren
Spor i lejren
Involvering
virksomheder/fonde
Brandingværdi af
lejren (Infomedia
og Epinion)

Social
Generelt +
1000 cykler
istandsættes m.
SAABU
Styrkelse af lokale
netværk og udvikling
af nye
samarbejdsformer

Kulturel
Generelt +
Selve eventen
Projektlederuddannelse
Opbygning af lokal
stolthed og identitet
med lejren
(borgerpanel)

Grænseforeningen
og mindretalsorg til
stede, + evt.
KulturFokus,
Foodmarket (lokale
fødevarer)

Affaldssortering 1000
cykler
Aktivitet m. Danfoss og
grøn teknologi (endnu
ikke offentliggjort)

SAABU deltager
med cykelværksted
og cykeludlevering

Sceneplads
Vartegn m.
madpakkehus &
toiletter, fugleskjul,
shelters m.v.

Historisk aktivitet
lejrdeltagere og
gæster v. slottet
Lokale foreninger
arrangerer ekstra
events – kaffebord i
Nordborg + Gråsten
Forum +
landsbylaug
Spor i lejren –
shelters m.v. =
opbygning af grønt
fritidsområde
Sønderjysk tema i
underlejrdag
Snysk - landsbylaug
Historiske
aktiviteter
Teglaktivitet
Sceneplads
Vartegn m.
madpakkehus &
toiletter, fugleskjul,
shelters m.v.
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