
Breaking

JORUN - Jarlen af Jellings 
DATTER... bortført !!!
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Mandag aften i Midgård skete der 
desværre det skrækkelige, at bruden 
Jorun blev bortført under slaget ved 
Kaupang. 

Jarlen har sendt alle sine mænd ud i 
landet for at finde hende så bryllup-
pet kan stå som planlagt. Hvis der er  
nogen der har lagt mærke til noget er de 

velkommen til at give kongens mænd op-
lysninger om Joruns forsvinden. Gorm, 
søn af Hardeknud og Jarlen af Jelling 
har, som alle ved, kaldt alle edsvorne til 
brudefest for sin Stallar Ulv Palnatoke og 
Jorun, datter af Jarl Skjalm Hvidelæder. 
Festen skal stå i Hallen Øksedal midt mel-
lem Alabu og Aggersborg på Vendelfior-
dens bred. 
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Bryllup i fare 
Brudefærden har stor betydning for 
samlingen af Daneland da det vil smede 
blodsbånd mellem Jarlerne af Odins by, 
Jelling og Leire. Der er blevet gjort klar 
til den store brudefest som varer flere 
dage og tiltrækker markedsfolk og hånd-
værkere fra nær og fjern – ja nogle kom-
mer fra Vesterland, Venden og Svealand 
og bringer specialiteter helt fra Roma-
havet Hellashavet og Særkland med sig. 
Der har været pottemagere, pileflet, væ-
verier, røgerier, smykkeværksteder med 
mere, hvor man kan udbygge sine evner. 
Og nu er brylluppet i fare - finder den tap-
pereste af Jarlens mænd mon Jorun!!!
Afslutningsvis vil vi her på redaktionen 
gerne viderebringe en besked fra selve-
ste Jarlen af Jellig, som beder alle be-
boere i Øksedal om at samle tropper og 
styrke beredskabet, samt gøre sig klar til 
mulige kampe.

Gorm, søn af 
Hardeknud 
og  Jarlen af 
Jelling beder 

om folkets 
hjælp og 

støtte



Røgvender-
briller
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Røgvender-
briller

Super seje og effektive, 
selv fæl bål røg forsvinder

Spejdernes valgbedst i test 2019

De får madlavning til 
at gå som en leg. 

Siger, August fra Kong 

Valdemar, fra De Gule Spejdere

VIGTIGT    Det med småt:

Hvis du skal have fat i en effektiv røg vender, så 
spørg din leder, som kan vise dig vej til en.

BEST 
CHOICE



Røgvender-
briller
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Regnslag eller flag Husk LEJR- glemmekassen dag 3.  

Nede i spejderlejren er der masser af kam-
meratskab på kryds og tværs af grupperne 
og patruljer. Men hvad er en vaskeægte 
spejder-mate. 

Altså på en spejderlejr som denne er man 
tit den bedste version af sig selv. Man bliver 
automatisk mere hjælpsom, arbejdsom, om-
hyggelig og en masse andre gode ting. selv-
om der til tider kan være småirritationer 
på samtlige patruljemedlemmer (primær 
de ”gyselige og unfair” PL’er ), gør alle en 
indsats for at løse intrigerne og overkomme 
deres frustrationer. Vi har her på redaktio-
nen bemærket en enkelt spejder, der altid er 
med til at holde humøret højt og skabe god 
stemning, hvilket jo i den grad er noget af 
det vigtigste på en lejr. Vi håber derfor at 
Katrine Fra GSK ,har lyst til at hente en lille 
belønning i hytten.

En rigtig 
spejderkammerat
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