
Dagbog fra Verdensjamboree i West Virginia 2019 

 
 

Dag 1   

Vi skulle med fly til Canada som tog utroligt lang tid, det tog hele 9 timer. Da vi så landede i 

Toronto, var det ikke ligefrem nemt at komme videre til vores næste fly vi stod i security i 2 timer, 

det var noget med at der var mange der ikke havde været i Canada før så vi skulle have taget 

billeder og give fingeraftryk, og når det er der, er så mange der skal igennem tager det ret så lang 

tid. Da alle så kom igennem security og vi skulle videre til det næste fly, skulle vi med et minifly 

som der rystede utroligt meget da vi skulle flyve så der var mange der havde det ubehageligt. Vi 

var heldige det kun var 2 timer vi skulle med det lille fly, det var fra Toronto til Baltimore.  

  
Det var rart at vide at man var det rigtige sted, vi blev mødt af en klam og varm luft da vi kom ud 
fra lufthavnen, ellers skulle vi bare direkte videre til Washington D.C hvor vores hotel var. Vi tog 
toget fra Baltimore til Washington D.C. vi sad sammen med vores leder og snakkede, vi satte os 
ved siden af en amerikaner, som begyndte lige så stille at snakke med os. Vores leder er en meget 
rar person som fik en hyggelig samtale med ham de snakkede meget om fodbold og vores leder 
endte med at få foræret en lokal spillertrøje.  
  
Vi endte i Washington D.C og gik hen til vores hotel, bare allerede på turen fik man set mange ting 
som vi ikke har så meget af i Danmark. Vi så Fattige på gaden der tiggede og sov i telte på fortovet. 
Vi så enorme bygninger som vi på ingen måde havde i Danmark. Dagen sluttede med at vi kom op 
på vores værelse fik aftensmad og lige fik snakket sammen fordi der stadig var et par stykker som 
man ikke kendte så godt.  
  
Dag 2  
Vi blev vækket ved 8:00tiden og skulle have morgenmad, der var en helt normal morgenmad med 
brunch, havregryn og fransbrød så der var noget for alle på hotellet. Vi skulle have en tour guide 
rundt i Washington og vi fik en hel fantastisk guide der hed Larry. Larry havde boet hele sit liv 
i Washington så han kunne bare snakke løs og det var meget spændende på grund af den energi 
han havde som smittede på andre.  
  
Noget af det første vi så var det hvide hus som var under ombygning fordi de ville have nogle 
større hegn rundt om de hvide hus. Vi stod ved nord siden af det hvide hus, man måtte ikke 
kalde den for hovedindgangen fordi der var også en indgang fra den anden side som ikke måttes 
kaldes bagindgangen. Man kunne også bare se at der stod Vagter med geværer oppe på toppen af 
det hvide hus. Bagefter kom vi ind i the US Capital og hørte en hel del om USA’s præsidenter. Vi så 
også den her video omkring the US Capital hvor man lærte en hel del om den amerikanske 
historie. Det hele var spændende og for at slutte første dag i Washington D.C af godt tog vi alle 
sammen på en fin restaurant og fik god mad sammen.  
 
 
 



Dag 3  
i dag skulle vi se Pentagon, vi skulle op klokken 8 igen, med den samme morgenmad Brunch, 
Havregryn og fransbrød. vi tog en bus ud til pentagon hvor vi skulle se pentagon memorial. Det var 
også noget som der fik følelserne igang at se alle de mennesker der døde af flyet der fløj ind i 
pentagon. Det var også dekoreret på en helt speciel måde. Det var lavet som bænke der vendte 2 
forskellige veje. Så hvis den vente ind mod pentagon betød det at personen døde inde i pentagon, 
og hvis den vendte den anden retning, betød det at personen døde i flyet. Senere hen ad aftenen 
så vi også Korea krigens memorial krigen foregik fra 1950 til 1953 hvor der stod statuer af 
militærmænd som stod og var på vagt som skulle symbolisere at man altid skulle være på vagt og 
hvor bange de var for hvad der kunne ske. Inde i Korea krigens memorial så vi også der stod 
Danmark fordi vi var med i den så vi stod der godt i 5 minutter og bare blokerede for stien og tog 
billeder haha. Den dag var også utrolig trættende fordi vi gik rundt hele dagen, jeg kan huske jeg 
havde min mobil på mig og vi havde gået cirka 20 tusind skridt, så har man altså også ondt i sine 
fødder.  
 
Dag 4  
I dag er en speciel dag i Washington D.C. Der var fri leg. Vi måtte gøre lige hvad vi ville. Men 
selvfølgelig må man ikke glemme morgenmaden. Vi startede ud med at lægge en plan, Der var 
nogen der ville ud og shoppe, faktisk ret mange. Der var nogen der ville rundt på de 
forskellige Museer der er i byen, og de forskellige historiske ting der er i byen. Det var helt klart 
alles yndlings dag, bare det at man kunne gøre hvad man ville. Der er faktisk ikke så meget at 
skrive til denne dag bare kun på grund af at alle har haft forskellige dage, og forskellige 
synspunkter af dagen. Vi samles altid om aften og snakkede om de ting vi havde lavet om dagen 
og det var helt utroligt hyggeligt at høre om alle de seje og sjove ting der var sket gennem dagen.   
  
Dag 5  
Den sidste dag i Washington D.C, vi var alle sammen godt trætte vi skulle tidligt op så vi kunne 
køre ud mod lejren. Det tog en hel dag at komme derud i bus men det var der ikke så mange der 
tænkte over fordi alle hyggede sig bare i hindandens selskab. Man lærte også lige de sidste navne 
hvis man ikke var så langt endnu. Dagen inden havde alle også været inde på Netflix eller Viaplay 
og downloadede en masse film hvis man nu lige ville slappe af i lidt tid. Vi fik kun 2-3 pauser så 
man lige kunne strække benene eller gå på toilettet. Ved det første stop fik vi endda et fælles 
billede. Uha efter sådan en god pause og man kom ind i bussen igen var der bare en god stank af 
teenager. Aftensmaden var selvfølgelig på en rasteurent, hvor der kun var 4 mands borde så vi 
blev delt ind i forskellige grupper, som var helt tilfældige så man også fik snakket med nogen 
andre end dem man hele tiden snakkede med. Maden var god der, og det gode ved det var, at 
man kunne bestille hvad man ville. Bagefter aftensmanden kørte vi igen, og efter et lille stykke 
tid, som nok cirka var en time, kom vi til vores hotel. Den nemme måde at beskrive det Hotel 
på, var at det lignede sådan et fra en gyserfilm. det var gammelt, dørene knirkede, der var en dør 
der låste af sig selv uden der overhovedet var nogen derinde, det var godt nok også trælst for dem 
det skete for, de kunne ikke bruge deres toilet så de skulle ind til andre hver gang. det var hele 
turen til Washington D.C og en fantastisk køretur.  
 
Jacob Jensen 
 



17. juli 2019 

Vores morgen startede tidligt i dag, da Andreas valgte at vække os andre med godmorgen sang. Vi 

blev kørt til Kastrup lufthavn kl 06:30, hvor vi mødtes med de andre. Dennis, som er en af de andre 

spejdere, har fødselsdag i dag, så det skulle selvfølgelig fejres med fødselsdagssang i lufthavnen. Vi 

stod ikke i kø så længe før vi alle var checket ind. Alt gik godt og jeg blev ikke trukket til side i 

security på et eneste tidspunkt. Flyveturen fra Kastrup til Toronto gik fint. Jeg fik set lidt film, sovet 

og spist kedelig fly mad. Da vi ankommer til Toronto og skal igennem immigration ender vi med at 

stå i kø i næsten 2 timer før vi alle var igennem, hvor jeg var blandt nogle af de sidste. Den korte 

flyvetur fra Toronto til Baltimore syntes jeg har været den værste flyvetur jeg nogensinde har 

oplevet. Der var så meget turbolens som var virkelig ubehageligt. Vi kommer frem og får vores 

bagage, hvor der herefter begynder at regne helt vildt. Vi tog med en bus hvor vi herefter skulle 

med et tog til Washington D. C. Fra stationen skulle vi ca. gå 1 km for at komme hen til hotellet vi 

skulle bo på. Efter vi havde været oppe på værelset med vores ting skulle vi ned og spise pizza med 

de andre.  

18. juli 2019 

Natten til i dag sov jeg ikke særligt godt. Vi fik morgenmad på hotellet og så skulle vi med en bus kl 

08:00. Vi fik den bedste tour-guide, Larry. Vi kørte med bussen og skulle gå lidt, da vi skal se det 

hvide hus. Vi kørte videre og skulle se et museum. Til frokost fik vi McDonald’s da det var det 

letteste. Vi havde omkring 3 timer til at få noget at spise og gå rundt og se lidt af byen før vi skulle 

mødes igen. Efter vi fik noget at spise ville vi gå hen til NASA. Vi gik ind i shoppen og bagefter ind 

på et NASA bibliotek med mega søde medarbejdere. På vej tilbage gik vi forbi en kæmpe plæne 

hvor vi lagde os og slappede af da vi stadig havde lidt tid. Vi blev hentet af bussen og kørte hen til 

der hvor vi skulle spise aftensmad. Vores patrulje sad sammen og spiste, og vi hyggede os helt 

vildt, indtil en af drengene ved et uheld kom til at hælde et glas iskoldt vand ud over mine bukser. 

Da vi kom tilbage til hotellet gik nogle af os i Walmart og da vi kom hjem gik vi direkte i seng efter 

en lang og varm dag.  

19. juli 2019 

Det første vi oplevede i dag var Pentagon Memorial, som for mig var lidt uhyggeligt. Efter det 

skulle vi ud og se et Air and Space museum som var ret spændende. Da vores bus var ret forsinket 

da den skulle hente os ved museet nåede vi ikke vores rundvisning ved det teater vi skulle ind og 

se, som er det hvor Abraham Lincoln blev skudt. Vi fik en time til at gå rundt og se hvad der lå i 

nærheden før vi skulle ind og spise på Hard Rock Café. Efter aftensmad skulle vi gå med vores 

guide hen til en masse andre memorials, mindesteder, som fx World War 2 memorial og Lincoln 

memorial. På vej tilbage til hotellet så vi også Washington monumentet.  

20. juli 2019 

I dag er vores offday. Efter morgenmad fik vi to muligheder vi skulle vælge mellem. Vores gruppe 

valgte alle sammen shopping. Vi tog metroen ud til et shopping center. Vi fik ca. 4 timer til at gå 

rundt og kigge, så vi havde rigelig med tid til at shoppe. Da vi kom tilbage til hotellet hoppe vi i 



poolen for at blive kølet ned, da der var omkring 40 grader. Om aften gik vi ned i Chinatown og 

skulle spise på en restaurant der. Det var en restaurant med buffet, og der var alt muligt 

forskelligt. Vi gik vej af Walmart på tilbagevejen. Da vi kom tilbage hyggede vores patrulje os på 

Anne og Mathildes værelse. Det var vores sidste aften så jeg pakkede min taske så jeg var klar til at 

rejse videre.  

21. juli 2019 

Det meste af dagen i dag gik med at køre i bus fra Washington D. C. til Summervile. Her skulle vi 

have en enkelt overnatning før vi skulle ud på lejren. Efter 2 timers kørsel kom vi til Thomas 

Jeffersons hus hvor vi fik en guidet tur. Det var ret spændende. Efter det fik vi frokost fra museets 

café og så kørte vi videre. Efter ca. 5 timer holdt vi ind hvor vi fik aftensmad. Vi stoppede ved 

Walmart for at købe det sidste, og så kørte vi til hotellet. Det var været en lang dag med en masse 

kørsel.  

22. juli 2019 

I dag stod vi tidligt op for at gøre os klar til at komme hen på lejren. Da vi var klar fik vi at vide at vi 

var en time forsinket, så vi slappede af i en time. Vi kørte ikke langt før vi var på lejren. Da vi kom 

ind på området kom der to ISTere, hjælpere, ind i bussen som fortalte os en masse om lejren. Vi 

blev kørt til vores lejrområde og fik alle taskerne ud af bussen. Ikke længe efter, begyndte der at 

regne. Der stod 3 kasser ved vores lejrplads hvor alle vores ting til lejren var i. Vi fik hurtigt sat 

pladsen op med hjælp fra vores italienske naboer. Dagen var god, også selvom at vejret ødelagde 

ens humør lidt. 

 

Amalie Kruse Jensen 

 
Lørdag den 27. juli 2019 stod vi tidligt op, fordi vi skulle op og bestige såkaldt ”Mount Jack” 

sammen med alle de andre fra vores camp. Det var virkelig hårdt, men vi klarede det. Oppe på 

toppen af ”Mount Jack” var der virkelig smukt: man kunne se hele lejren oppe på toppen. Vi fik os 

en lille lur, men prøvede også nogle af de aktiviteter der var deroppe. Vores middagsmad bestod 

som altid af snacks med dåsemad eller brød. Nogle af os valgte at tage tidligt hjem, da vi gerne 

ville i bad inden alle andre kom hjem. Vi fik noget aftensmad, og senere hen på aftenen begyndte 

vores naboer at synge, vi gik hen til dem og var med. Vi lærte dem en dansk sangleg, men vi lærte 

også en del sanglege fra andre lande. 

 

Søndag den 28. Juli 2019 stod vi igen tidligt op for at komme først i kø til den aktivitet vi gerne ville 

prøve. Vi blev delt op i 2 hold da vi skulle ind og prøve det. Det hed ”the cannabi”. Vi blev igen 

inddelt i nogle mindre grupper, hvor vi først skulle lære, hvordan man stoppede sig selv på 

svævebanen. Vi kom på den grønne rute, hvor der var 4 zip lines. Den sidste var en halv kilometer 

lang. Der var virkelig smukt oppe mellem træerne og vi havde den fedeste dag. Om aftenen 

spillede vi på ukulele og sang dertil. 

 



Mandag den 29. Juli 2019 kunne vi sove længe, vi skulle bare være ude af vores camp inden kl. 10. 

Nogle af os piger valgte at tage hen og prøve en stor zip line. Vi gik hen og stillede os i kø. Vi stod 

der i et stykke tid, da der pludselig kom en mand hen til os med nogle armbånd, hvor der stod på, 

at vi skulle komme tilbage kl. 13.30, hvor vi ville kunne komme direkte ind og prøve den. Vi gik hen 

og fandt et sted hvor vi kunne spise vores snacks og fik os en lille lur, det var dejligt. Klokken var 

inde, og vi skulle prøve zip line. Vi skulle gå et lille stykke vej for at komme derop, men det var det 

hele værd. Det var så smukt at svæve hen over hele lejren. 

 

Mille Rom  

 

Vi gik op på et bjerg der hed Mount Jack, der var ret langt derop. På toppe af bjerget var der en 

masse forskellige aktiviteter. Vi startede med at lave nogen forskellige sportsgrene, bag efter var vi 

over i by som var bygget op, så den lignede noget fra 18 tallet. Der prøvede vi at kaste med knive 

og økser, det var sjovt at prøve. Efter det prøve vi et forhindringsløb, det var ret hårdt, da vi kom 

ned fra bjerget, var vi sammen med bores naboer fra West virginia, dem spiste vi også aftensmad 

med. 

Det var den sidste dag med aktiviteter, men alle var meget trætte, så vi sov længe. Der var ikke så 

mange af os der tog på aktiviteter, vi brugte det meste af dagen på bare at gå rundt og hygge, og 

snakke med nogen af dem fra de andre lande, og måske lige bytte det sidste.  Vi fik tidligt 

aftensmad fordi vi skulle til afslutnings lejrbål. Lejrbålet var udskudt en time, pga. regn og torden 

så vi sad bare 1 time, og ventede på at de ville gå i gang. Men det var hele ventetiden værd, det 

var et fedt lejrbål, da vi kom tilbage til lejeren, gik vi i seng.  

Det var den sidste dag på lejeren, mange af de andre var taget hjem, vi var der kun fordi det 

danske kontingent havde købt en ekstra dag til os. Vi brugte det meste af dagen til at pakke 

sammen, men omkring klokken 1 blev det meget varmt, så vi gik ned i den sø der var tættest på 

for at bade. Om aftenen da vi skulle have mad, skulle vi ikke selv lave det, fordi det var der nogen 

andre der havde gjort til os, det var meget lækket, fordi det var noget af det første mad i løbet af 

ugen, der ikke kom fra dåse. Den aften gik vi tidligt i seng fordi vi skulle tidligt op   

Vi stod tidligt op fordi vi skulle pakke sammen inden vores bus kom, vi skulle køre i bus i 5 timer 

før vi kom til lufthavnen. Vi skulle igennem alt der der tjek og det tog meget lang tid, men så kom 

vi in i flyet og fløj til Toronto, det tog ikke mere end 2,5 timer, fra Toronto fløj vi til København, det 

tog ca. 10 timer, det var meget lang tid. Der sagde vi farvel til de andre og fløj til Aalborg, og der 

blev vi hentet af vores forældre, og så var vi hjemme, det var dejligt. 

 

Andreas Emmering 

 


