
Nathejk 2017 – Chicago kommer til Jyderup på Danmarks største 
spejderløb

Danmarks største spejderløb Nathejk, for ca. 650 spejdere i alderen 12-15 år, kommer til 
Jyderup fredag 15. september!
Nathejk er kort fortalt en kæmpestor fangeleg, der strækker sig fra fredag aften til søndag 
formiddag, og løbet har været afholdt i ca. 30 år. Sidste år startede løbet på Vikingeskibsmuseet og 
museumsøen i Roskilde, og denne gang er turen kommet til Jyderup, hvor vi i samarbejde med 
Jyderup Højskole fredag d. 15/9 fra 21.00-23.30 vil lave en rigtig sjov start på løbet for de mange 
deltagere.
Temaet i år er kort fortalt en politi/gangster historie med smuglere, korrupte politikere, en lyssky 
italiensk gangsterboss mm. der udspiller sig i 30’ernes Chicago – og det hele skydes i gang fredag 
aften. I den forbindelse vil en del af Chicago temaet udspille sig på Nyvej, der vil blive lukket for 
trafik mellem kl. 17 og 24. I den forbindelse vil Nyvej samt Jyderup Højskoles bygning 
”Lerchehuset” blive omdannet til Chicago stemning, med barber, restaurant, gadefejere, avisdrenge,  
gallafest med fjerboaer, cigaretrør, musik og coctails – krydret med smuglere, politifolk og korrupte 
politikere. Alt sammen for at skabe en fantastisk stemning og give spejderne en oplevelse ud over 
det sædvanlige.

At have en eller flere gamle flotte biler parkeret ”i 
Chicago” vil virkelig gøre en stor forskel ift. at skabe 
den rigtige stemning. Hvis I har lyst til at være med i 
denne leg, så kontakt os gerne på email til 
nathejk@krapo.dk eller ring på tlf. 24233234
Se i øvrigt mere information om Nathejk på 
www.nathejk.dk. En forfilm til arrangementet er netop 
offentliggjort på Nathejks Facebookside her.
Bemærk- det er ikke offentliggjort præcist hvad Nathejk 
starten kommer til at gå ud på, så vi vil selvfølgelig 
anmode om tilpas diskretion, så vi kan overraske 
spejderne med et brag af en start på løbet �

På vegne af Nathejk 2017
Susan Krarup, Tommy Poulsen
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