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vÅben kaplØbet i hØjeste gear
under aftenens rituelle 
afbrÆnding af hekse var 
vi vidner til de, de pÅ ugen 
tidligere omtalte nye 
vÅben. ved hjÆlp af det 
nyopfundne vÆgtstangs 
princip, formÅede 
soldater i kongen hÆr 
at kaste/slynge hoveder 
over sÆrdeles lange 
afstande. deres udsendte 
reporter befandt sig dog 
pÅ sÅ stor en afstand at 
det ikke kunne bekrÆftes 
hvilken type hoveder 
der var tale om. vi er 
dog af den formodning 

at der enten var tale 
om hvidkÅls hoveder, 
eller hane hoveder (se 
andetsteds pÅ samme 
side). der kan dog ikke 
herske tvivl om at dette 
nye vÅben vil sprede 
frygt blandt fjendens 
soldater, hvis disse ellers 
har mandsmod til at 
mØde op pÅ kamppladsen. 
vi pÅ middelalder nyt 
lykØnsker kongen med 
succesen pÅ sÅvel den 
videnskabelig som den 
militÆre front, som denne 
landvinding er.

det trevÆldske blodbad

det er med gru at vi 
erfare at der det der 
mÅ betegnes som et 
bestialsk, uhyggeligt 
og brutalt blodbad 
fandt sted i omrÅdet 
omkring trevÆld i gÅr 
eftermiddag. ikke mindre 
end 36 hoveder rullede, 
da skarprettere med stor 
prÆcision henrettede 

deres fanger. disse havde 
vÆret tilbageholdt 
under kummerlige forhold 
uden tag over hovedet i en 
lÆngere periode. vi fra 
redaktionen kan godtgØre 
fangernes kroppes videre 
skÆbne, hvorimod vi 
ikke siden har set deres 
hoveder (se andetsteds 
pÅ denne side). vi fra 

r e d a k t i o n e n 
henstiller til 
kongen at han i 
fremtiden i hØjere 
grad bruger 
l i v s v a r i g t 
fÆngsel, og 
e v e n t u e l t 
benÅdning over 
for fanger.

gerningstedet

hane mord

de blodtØrstige spejdere 
drÆber mange hØns/
haner. tÆnk dig at vÆre 
en hane. fØrst bliver du 
kylet med knolden fØrst 
i en huggeblok, sÅ fÅr du 
skÅret halsen over, sÅ 
bliver du plukket. efter 
det bliver dine indvolde 
hevet ud af din lille hane 
krop, med nogle Ækle 
fingre der ikke er blevet 
vasket i en uge. sÅ tid 
til at blive krydret/
flamberet. sÅ blive du 
lagt pÅ en tallerken og 
bliver spist. sÅ ta’r du den 
lange rutsjebane tur/
spiserØret. en dag efter 
kommer du igen bare lidt 
vanskabt.

men selve hanen smager 
jo godt.

skrevet af: superaske 
oliver, kristoffer, vibe og 
tine fra grib skov trop og 
frederiksborg

lÆser indlÆg

vi beklager

vi beklager dybt de fejl der 
opstod i gÅrsdagens udgave 
af avisen. dette skyldtes 
alene at den stedlige 
overforvaltning havde pÅlagt 
redaktionsmedarbejderne 
mange svÆre opgaver, som 
kØrte disse trÆtte. vi hÅber 
at dette ikke gentager sig.



middelalder nyt

fra forsynings afdelingen 
efterlyses den eller 
de personer der pÅ et 
tidspunkt omkring fod-
boldkampen tirsdag af-
ten efterlod fØlgende 
genstande inden for dØ-
ren i loen:
1. liter mÆlk (udbulet)
2 dÅser flÅet tomat
 i pakke margarine
 (nÆsten ikke brugt af, 
men ser dog lidt slidt ud)
 i tom Ærtepose
og endelig en boullion af 
ukendt herkomst.
efterladte genstande kan 
afhentes hos forsynings 
afdelingen. dog kan der 
forventes at der inden 
udlevering vil blive krÆ-
vet dokumentation for 
ejerskabet.

med venlig hilsen

lejrforsyningen

ps. samme sted efterlyses 
8x4 dÅser makrel pluk

efterlysning

vits.

en englÆnder, en ame-
rikaner og en dansker 
var til te med deres 
koner. sÅ sagl du rÆkke 
mig honningen, honey. sÅ 
tÆnker englÆnderen:
jeg skal vise ham hvem 
der er den smarte. sÅ 
sagde han: vil du rÆkke 
mig sukkeret, sugar. sÅ 
tÆnkte danskeren:
de skal ikke komme og tro 
at de er noget. sÅ sagde 
han: vil du rÆkke mig 
mÆlken, ko.

vibe, frederiksborg og 
tine, grib skov trop

lÆser indlÆg

vigtigt
sort lommekniv 
forsvundet.

er der en der har set 
en sort lommekniv med 
ske, gaffel og kviv. den 
forsvandt i gÅr og hvis 
nogle finder den bedes 
de at afleverer den til 
laurits fra grib skov 
trop (stifinder deling 6).

findelØn 2 mini mu

tine og laurits, grib skov 
trop

kongen befaler

ulve

diverse aktiviteter

stifindere

diverse aktiviteter
bylØb

spejdere

ridderturnering
bylØb

fÆlles for alle

morgenmad
frokost
madpakker
vandaktivitet

kongen udlover

5 mØnter til den der kan 
skrive et digt der bedst 
beskrive prinsessens 
skØnhed. 

kongens nar
siger: at blive gift er som 
at gÅ pÅ restaurant. man 
fortryder altid nÅr man 
ser hvad de andre har 
fÅet

dagens ret

diverse grØnsager og 
kØdstykker indpakket i 
en lÆkker friskbagt dej, 
hvorpÅ der eventuelt kan 
pÅfØres marinader eller 
dressinger efter smag og 
behov

sankt hans bÅlet

med de mange hØje sange, 
og den grimme heks som 
vi vÆltede og sendte til 
bloksbjerg. stemningen 
var hØj og god, en god 
oplevelse igen pÅ denne 
lejr.

hilsen maria og mathias


