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Prinsesse Benedikte besøger spejdernes klimacamp 

Søndag den 13. december 2009 får spejdernes klimacamp på Højbro Plads i København 
besøg af H.K.H. Prinsesse Benedikte. Med besøget viser hun sit engagement i spejdernes 
arbejde med til at være en del af løsningen på klimaforandringerne.  

H.K.H. Prinsesse Benedikte ankommer til spejdernes klimacamp på Højbro Plads søndag d. 13. 
december kl. 14.30. Her bliver der holdt en reception for inviterede gæster, hvor der blandt andet 
deltager over 30 spejdere fra lande i hele verden, der er på COP 15 som observatører ved FNs 
klimakonference. Besøget varer i alt en times tid.  

H.K.H. Prinsesse Benedikte har selv været spejder og er stadig aktivt engageret i spejderarbejdet 
som formand for Pigespejdernes Fællesråd. 

”Klimaet er kommet endnu mere i fokus rundt om i verden. Spejdere har altid haft klimaet i fokus, 
for spejdere er miljøbevidste.” udtaler Marianne Karstensen, spejderchef i Det Danske 
Spejderkorps. Hun skal ledsage prinsessen under besøget. ”Som spejdere har vi et ansvar over for 
hinanden og for samfundet, hvordan vi i praksis gør det, viser vi med vores klimacamp.” 

Spejdernes klimacamp 
Under hele klimakonferencen, COP15, 7.-18. december 2009, sætter spejderne i Danmark fokus 
på klimaet i hverdagen med en klimacamp på Højbro Plads i København. Her viser spejdere, 
hvordan børn og unge kan leve klimavenligt i hverdagen, og hvad man kan gøre for et bedre klima 
i fremtiden. Klimacampen er for børn, unge og voksne i alle aldre med aktiviteter om klima: 
spejdere kommer forbi og laver forskellige aktiviteter, ligesom folk der bare kommer forbi, også kan 
lege med og teste alternative energikilder. 

Klimacampen er en familiebegivenhed, hvor flere partnere fra Klimaministeriets 1-ton mindre 
kampagne, er sammen om at skabe en række af aktiviteter på Højbro plads. Saint-Gobain er også 
på pladsen med det nye arkitekttegnede lavenergi-legehus - Playhouse. 
 
Følg spejderne på klimacamp.wordpress.com 

Spejderne i Danmark – er Det Danske Spejderkorps, KFUM-spejderne i Danmark, Danske 
Baptisters Spejderkorps, De grønne pigespejdere og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.   

Kontakt 
For spørgsmål om klimacampen på Højbro Plads kontakt klimakonsulent Bie Andersen: 
klima@dds.dk, 23 24 67 28. For pressehåndtering kontakt kommunikationskonsulent Jeanette 
Hedegaard: redaktionen@spejder.dk, 23 29 33 62. 
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