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Voldsomme gadekampe i Gurreville
Talefejl fører til stort drama i
valgkampen
Gurrevilles borgmestervalgkamp
udviklede sig dramatisk søndag,
da der udbrød spontane vandkampe i byens gader.
Valgmødet startede ellers uskyldigt ud, med nye valgløfter om
fjer på fra Ny Måne, som på dagen repræsenterede Gamle måne.
Også the Mountain Man bød ind,
med et løfte om at sætte hårdt
ind mod slendrian i Gurreville
– stærkt inspireret af en uheldig
trimning hos byen barber.
Da Merton Batling gik på, tog
mødet en ny drejning. Mr. Batlings forkølede udtale af ”valgkamp”, blev hørt som en udfordring til ”vandkamp”. Ironisk
nok, eftersom netop mr. Batling
er kendt for sin veltalenhed.
Kampene bølgede længe frem
og tilbage i gaderne, og sluttede
af med en samling på Gurrevilles
torv. Og her blev det hurtigt tydeligt at de 4 kandidater stadig står
stærkt, og at valget, trods heftig
kamp, ikke blev afgjort søndag.

En alternativ rekord
4 timer en lidt anden indledning, end Asbjørn, Fugl Phønix,
Sorø, havde regnet med!
Efter at have hjulpet resten af ulvene med at slå telte op og gøre
lejrpladsen klar, tog de 8 ulve fra
Sorø sig en velfortjent pause.
På turen rundt i Gurreville, blev
alle byens spændende akktiviteter undersøgt og afprøvet. –Også
rodeotyren! Det blev desværre til
en meget kort fornøjelse for Asbjørns vedkommende – han blev

smidt af og landede helt forkert
på sin venstre arm. Faktisk så
forkert, så han efter en tur hos de
venlige samaritter, måtte en tur
på skadestuen i Hillerød. Efter
kun tre timer kunne han så vende
tilbage til lejren, nu med en arm
iført gips fra knoerne til armhulen. En gips, som gør nogle
ting noget besværlige – og som
heldigvis også fører en del forkælelse med sig, noget, Asbjørn
heldigvis ikke udnytter (særlig
meget)
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En snak med byens borgere
Vores trofaste reporter har
været ude i vores dejlige by,
for at snakke med de driftige
unge mennesker, om deres
oplevelser med valgkamp og
byggeprojekter.

Victor, Magnus, Tais og
Mikkel

Vi ankom, og begyndte at lave
hold lavede sin del, så vi kunne
spise sammen.
Hvad ser i frem til i løbet af
ugen?
Maden! Og så når vi er helt
færdig med lejren. Det er en
god følelse. Det bliver også godt
med en hike.
Hvad er fedt ved at være på
korpslejr?
At være sammen med venner.
Når man er sammen, og arbejder
hårdt i så lang tid, kommer man
tæt på hinanden.

Vangede/Gentofte
Hvor mange gange har i været
på korpslejr?
Det er første gang.

Hvad er fedt ved at være på
korpslejr?
Vi hygger, vi bygger og vi sviner os til uden at vores forældre
kan stoppe det – de er her ikke!

til den gamle borgmester.

Pernille, Nikolaj og Lasse
Fugl Fønix
Hvor mange gange har i været
på korpslejr?
Pernille 3 gange, Nikolaj og
Lasse 2 gange.
Hvad lavede i i går?
Vi byggede shelter, som lige
præcis blev klar 23:00, inden
regnen kom.
Og så vågnede vi til tørvejr i
dag!

Anna og Emma
Hvor mange gange har i været
på korpslejr?
Anna: første gang. Emma: anden gang.
Hvad lavede i i går?

Maja og Pampas
Ulve - Ravnetroppen Gurre
og 1. Næstved
Hvor mange gange har i været
på korpslejr?
Det er første gang.
Hvad lavede i i går?
Vi slog telte op, og legede banditter. Og så var vi til borgme-

Hvad lavede i i går?
Vi byggede: Bål, huggeplads
osv. Vi har hjulpet hinanden
med det hele.
Hvad ser i frem til i løbet af
ugen?
Det hele! Især vandkamp!

tingene selv. Det er en god afveksling fra hverdagens opgaver
med at være leder.

Hvad ser i frem til i løbet af
ugen?
Maden, spejderarbejdet og hike.
Og at samles om lejrbålet sidste
på ugen, og se tilbage på en god
uge.
Hvad er fedt ved at være på
korpslejr?
At være sammen med venner i
det fri. Og at få lov til at udføre

Hvad ser i frem til i løbet af
ugen?
At være i minen, og vandkampen.
Hvad er fedt ved at være på
korpslejr?
At vi er væk fra vores forældre,
som ikke kan gøre tingene for
os. Så lærer vi mere, og man
bliver man stolt af sig selv. Og
at vi er væk fra vores iPads og
mobiltelefoner, som er spild af
tid når man kan være udenfor.

Pernille
pe Loke - Hedehusene
Hvor mange gange har du været på korpslejr?
Det er tredje gang.
Hvad lavede du i går?
Jeg var indianerhøvding og så
borgmesterkandidaterne. Jeg
er især tilfreds med Lulubelle
Mortensen – mere magt til kvinderne.
Hvad ser i frem til i løbet af
ugen?
At komme i vandet onsdag, og
vandkampen. Noget med vand!
Hvad er fedt ved at være på
korpslejr?
Sammenholdet på tværs af både
voksne og børn, og at jeg som
leder er med til mange ting.
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Bål, sang og stærke mænd
Selvom byen summer af valgkamp var der stadig tid til
venskabelig hyggelig ved det
traditionsrige lejrbål, hvor
alle uanset valg-farve, kunne
hygge, grine og synge i fællesskab.

Som en overraskelse kom Benny
McBomstærk forbi og vidste sine
ret en stor granit plade på maven,
løftede en tung svensk, metal
stang (som ned ikke vores stærke
sherif kunne løfte) og selvom det

Udover smuk skønsang af både
Gurrevilles egen sang om Gary
Gunslinger , kunne man også
høre sange som Korpslejrsangen
og ”All night, all day”. Selvom
lejrbålet egentlig var beregnet til
hygge uden fokus på valgkamsterkandidater alligevel at snige
lidt propaganda ind i festlighederne. Og der blev skrålet løs om

Imens Spejdere, Cowboys, Indianere og mexicanere i fællesskab
ver mørkets fugle ud”, sænkede
natten sig over Gurreville og bålet blev til gløder.

Dagens Vejr

Dagens Joke

Mandag lidt sol og fortsat
regn- og tordenbyge hist og
her, især først på dagen hvor
de også stedvis kan være med
torden. Temp. op mellem 20
og 23 grader og svag til jævn
vind omkring nordvest.

En meget lille cowboy kommer ud fra saloonen og ser, at
hans hest er malet rød. Han går
ind i saloonen igen og råber:

Rettelse til dagens tal
i går:

En høj bred cowboy med løsthængende revolver rejser sig:

Da vi i går fortalte om hvornår månen stod op, var der tale
om den rigtige måne og IKKE
den ærværdige høvding Gamle
Måne, vi beklager forvirringen.

under noget pres fra sin chef, løftet bly stødtanden fra Grønland.

- Hvem fanden har malet min
hest rød?!?

- Det har jeg, var der noget?
- Nej , nej, jeg ville bare sige,
at den er tør, så du må godt
give den en omgang mere.

Dagens Pioner Mulle

Dagens Tal
Køkkenet laver med til 560
mennesker
Køkkenet har op til 18-20
frivillige på arbejde samtidigt
Der arbejdes fra 05:00 til
20:00
Morgenmad
20 kg havregryn
60 liter mælk
550 skiver ost
Frokost
8 kg skåret pålæg
12 leverpostej
10 kg makrel i tomat
2.000 skiver rugbrød
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Wanted! - Garry Gunslinger måske spottet!
Fire mands personer blev i går
spottet af nogle årvågne Ulve.
En af dem kan være Garry
Gunslinger.
Natten til søndag var en bande
tyve på spil, og brød ind i borgmesterkontoret, hvor de stjal den
afgående borgmester McGurre’s
allerførste guldklumb, som var
udstillet der. Det menes at en af
tyvene, var selveste Garry Gunslinger. Ulvene har dagen igennem
let efter spor og spottet skumle
som ulvene har fremstillet af de
mistænkte.
Hvis I spotter dem, skal I orientere Sherif Jeans McHauen og
ikke selv forsøge at pågribe dem,
da de er nogle være banditter.

Museum Skadestatestik Ny Telegrafstation i Gurreville
De Gule Spejderes Museum,
åbner i morgen eftermiddag kl
15. Her er der mulighed for at
se effekter for Spejderarbejdets
historie og specielt vores egen
historie.
bag Banken.

Hård Sherif
Gurrevilles sherif har valgt
en hård men uretfærdig linje
overfor lovovertrædere. Her ses
tre fanger der henholdsvis har
spyttet på gaden og råbt bandeord. Dette blev takseret til 10
armstræk.

Gurre lazaret har haft et travlt døgn
med mange ”gæster”. Foreløbig
har der været 53 behandlinger, med
alt fra brækkede lemmer til maveonde. 6 henvendelser alene drejede
sig om hvepsestik.

Fruentimmeren og matronerne
i Gurreville der i den daglige
husholdning har ansvaret for
vasketøjet, har sikkert bemærket, at der er hængt nogle tørresnors-lignende kabler op, der
forsvinder ud af byen i nordlig
retning. Det forlyder dog fra
post- og telegraf-mesteren, at
det på det strengeste er forbudt
at ophænge vasketøj på kablerne
og at mamelukker og andre beklædnings-dele vil blive fjernet
uden ansvar. Post- og telegrafmesteren oplyser, at det er netop
derfor, at kablerne hænger så
højt som de gør. Monteringen

af kablerne i den højde skulle
også sikre dem mod kabletyveri
og derved sikre en sikker forbindelse med omverdnen.

