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Kæmpe Uvejr over Gurreville

Et kæmpe uvejr skyllede natten til mandag ind over Gurreville By og Outpost. Vores
reporter har været ude i området, for at samle øjenvidende
beretninger fra byens borgere.

lejren. Stormen topper netop på
det tidspunkt, og spejderlejrens
mange fantastiske byggerier oplyses fuldstændigt af de kraftige
lysglimt.

Simon og Nicolai – Spejder Hjort og Mår - Grib Skov

træder til, og kammeraterne og
jeg arbejder hårdt og hurtigt, og
får presenningerne hurtigt på
plads, så alle kan sove trygt og
tørt. Vi er færdige 00:30, og går
derefter i seng, drivvåde, godt tilfredse og en stor oplevelse rigere.

Vi sov i teltet da tordenvejret
startede, men vågnede pga. de
høje tordenskrald. Da den kraftige regn startede opdagede vi at
teltet ikke var helt tæt, og regnen
fossede ind. Marie fra patruljen
reagerede hurtigt, og stak sin arm
i hullet, og lukkede det helt tæt.
Hun tog først armen ud da regnen
stilnede af.

Vi var godt forberedt, reagerede
hurtigt, og vi holdt stilen med
reglementeret uniformering hele
vejen igennem – naturligvis.

Og der blev også hurtigt brug for
hjælp hos gruppe Loke, hvor den
kraftige regn gav store udfordrin-

talt med dem der havde brug for
det. Børnene var gode, og blev i
teltene og stod det igennem sammen. Og lederne havde et fantastisk samarbejde ude i regnen og
anden på tværs af grupperne, og
alle praktiserede god synlig spejderledelse. Vi holdt vagt sammen
til kl. 3:00, hvor alt var roligt, og
vi også kunne få sovet lidt. Det
var en af de oplevelser der virkelig skaber sammenhold, og en af
dem man husker.

Vi var ellers rimelig godt forberedt, alt var sikret i tørvejr. Dog
med Simons uniform som en
undtagelse – den blev pænt våd.

Jacob – Pioner – 1. Næstved
Jeg sad i lederteltet til en sen aftensnak da vi så lyn og torden i
horisonten. Så gik Johan og jeg
mod lejren, for at gå i seng. Da
vi kom til lejren kunne jeg hurtigt se at bivuakken havde brug
helt sikret mod regnen. Mathias,
Johan og jeg rykker så hurtigt.
De skærer sisal, og jeg løber
gennem spejdernes lejr efter presenninger. Her møder jeg Stinus
fra Grib Skov Trop, som også
er fuld gang med at sikre lejren.
og løber tilbage gennem spejder-

Claus – Leder for ulve –
Ravnetroppen
Det var lige over midnat. Jeg var
oppe, men på vej i seng, da jeg
kunne se lyn, og optræk til tordenvejr. Så kiggede jeg lige til børnene, og lagde mig. Jeg tog bare et
hvil, jeg kunne godt se at det var
et spørgsmål om tid før uvejret
ville bryde løs for alvor. Da uvejret ramte os, sov Ravnetroppen
videre – de var meget trætte efter
en lang dag. Til gengæld var der
brug for hjælp hos vennerne i 1.
Næstved, hvor mange var vågne.

Gruppe Loke
Jeg sov i min sovepose da tordenvejret startede. Jeg blev vækket
meget pludseligt ved at Anna,
min sidekammerat, trak mig
hårdt i øret fordi hun blev meget
forskrækket og bange for tordenvejret. Alle vågnede, pånær Jacob, han sov bare igennem. Så
kom vores leder, Jesper. Så blev
der mere ro på, han snakkede
med os, og jeg faldt i søvn, selvom det var lidt svært. Jesper blev
i teltet, og så kunne alle sove.

Laura – Ulv – Frederiksberg
Trop
Jeg var i teltet da tordenvejret
startede. Jeg var ikke faldet i
søvn, det var kun Gabriella der
sov. Jeg kunne ikke lige sove.
Så kom der et meget stort skrald,
og jeg blev forskrækket. Alberte,
som sjovt nok elsker tordenvejr,
sagde til mig at det ”bare er tordenvejr”. Og Sophia sagde ”prøv
at lukke øjnene og kravl ned i soveposen”. Men det var lidt svært
at falde i søvn. Da det regnede allermest kom der vand ind i teltet,
men vi havde heldigvis en klud
og Lerkes undertrøje – som alligevel var for lille. Så kunne vi
tørre op, og vride vandet væk,
udenfor teltet.
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Merton Batling – Gurrevilles Lækreste Hår?
Nattens tordenvejr har haft en
uventet effekt. Det viser sig at
Mertons Batlings tipi er hullet
som en si, og den store indtrængning af vand har haft konsekvenser for borgmesterkandidatens
personlige stil.
Mr. Batlings fyldige hårpragt
har været særligt udsat for vandskaden, og Gurreville Gazettes redaktion har observeret et
iøjnefaldende vandkæmmet og

hårmæssigt særligt skarpt udtryk
fra Gurrevilles mest prominente
trykker og forfatter.
Det er tydeligt at hårstil er et vigtigt element i denne valgkamp,
og det bliver interessant at følge
udviklingen over de kommende
dage. Redaktionen opfordrer
Merton Batling til at undgå for
vidtgående spændvidde på en
evt. midterskilning.
(modelfoto)

Winchester Model 1884 i Gurreville?
Der huserer vedholdende
rygter om at Gurreville outpost har indkøbt et stort
1884 til en evt. kommende
milits. Kan dette måske starte
et våben kapløb med Garry
Gunslinger og hans bande af
forbryderiske kumpaner.
Der er ved nattetide observeret
et par prærievogne ankomme til
outposten og disse skulle efter
signede være læsset med kasser fra den så berømte fabrikant
Winchester. Kilden oplyser at
selvom kasserne var dækket over
med en kraftig lærredspresenning, var kilden sikker på, at
kasserne indeholdte den berømte
riffel.

Men hvad er det så der gør netop
denne riffel så berømt? Hvorfor
er det lige denne riffel er så
banebrydende? Hvorfor gør alle
store øjne og lytter ekstra efter
når snakken falder på Winchester
Model 1884
For kort at beskrive riffelen kan
jeg starte med at fortælle at den
ikke lades som en normal bøsse,
men at den lades bagfra, og ikke
med en kugle man selv støber
og krudt men selv afmåler med
sit krudthorn. Nej man indfører

armonitionen (som man køber
som et fabikkata lige klar til at
bruge) i et løb der sider under det
rigtige løb, når man så skal bruge
det, kan man trække det frem
med en bøjle der sider rundt om
aftrækkeren, hvorefter det bliver
mekanisk indført i kammeret ,og
voila man kan afgive sit skud.
Dette kan gentages indtil løbet
med ubrugte patroner (ja det har
man døbt den!!!!) er blevet tømt,
hvorefter det kan fyldes igen og
hele cirkusset starte forfra igen.

Det skal også lige bemærkes
at den selv trækker den tomme
patron ud igen mens den lader og
det med en sådan fart at selv den
hurtigste skytte med et normalt
forlader gevær umuligt kan følge
med. Nu vil den våben-kyndige
måske agiterer for at når den kan
skyde hurtig så kan man ikke
ramme, men det viser sig at selv
en middelmådig skytte kan opnå
ganske mange træffer med dette
gevær. Favre nye verden, hvad

Gurrevilles Skarpeste Knivkaster Borgerne i Gurreville Opruster
Mandag blev Gurrevilles allerbedste knivkastere forundret over et nyt og fantastisk
knivkaster talent.
Oliver fra Gruppe Loke, kastede
5 knive mod målet og satte 4
knive i første forsøg. Så vogt dig
Garry Gunslinger! Her er et billede af det unge talent.

Frygten for Gary Gunslinger og
hans infame slæng breder sig.
Gurrevilles borgere har nu tydeligvis fået nok, og reagerer nu
med at iværksætte lokal produktion og distribution af revolvere.
Ulvelejren arbejder hårdt på sagen, og tilskæring af pistolskæfterne er særligt trættende arbejde
for de kyndige våbenteknikere.
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Miraklet i Gurreville Doc Winthers klumme
Sent lørdag aften (efter
redaktions
afslutning)
under valgkampen skete
der et sensationel mirakel i
Gurreville.
Under Merton Batlings valg tale
trak han en gammel rejsekompan
op på scenen. Denne herre viste
sig at være den (angivelige) meget
berømte Dr. Fun Breinbruck,
uddannet fra det meget ansete
tyske medicin fakultet i byen
Underübergrossewunderbaum.
Efter eget udsagn står Dr. Fun
Mod dårlig ånde, platfodethed
Under sin optrædende så vi
demonstreret en mistænkelig
selvlysende blå væske der skulle
være en eliksir udvundet fra
ungdommens kilde. Dr. Fun
Breinbruck valgte en frivillig (af
til). Den frivillige, der viste sig
at være byens alderspræsident
Bent Hill (102 år), gik sammen
med Dr. Fun breinbruck om
bag scenen, for at beskytte
fruentimmer og småfolk mod det
stærke syn der skulle følge.

til dels pga. miraklet og dels
grundet tumulten der opstod i
minutterne efter, men Mr. Bent
Hill kom ud og var blevet 11 år
igen, Mr. Hill var dog først så
chokeret at han havde mere travlt
med at brokke sig over, at han nu
skulle udskifte hele garderoben
end med at være glad for den
genvundne ungdom. Men mon
ikke der er basis for lidt rabat
hus manufakturhandler Kofod og
Hansen, der sikkert vil være mere
ind tilfredse med at ekviperer den
nu unge Mr. Bent Hill.
Onde tunger (Doc Winther)
påstår efterfølgende, at have set
den gamle Mr. Bent Hill i gaderne
i Gurreville, da dette forhold blev
foreholdt Dr. Fun Breinbruck,
gør denne straks opmærksom på,
at som ansvarlig læge, har han
naturligvis sørget for en kontrol
gruppe bestående af Mr. Bent
Hill’s(11år) tvillingebror fra
Canada Peter Hill (102år) Dr.
Fun Breinbruck gør samtidig
opmærksom på, det sensationelle
i at have 2 tvillinger med så stor
aldersspredning. Doc Winther
stiller sig stærkt tvivlene til hele
processen.

Villy Dynscheise: Doc Winther
jeg har tit smerter i maven og
også en lille smule diare hvad
skal jeg gøre?
Doc Winther: spis rigelig med
bacon, men det skal være dansk,
da dansk bacon jo netop er kend
tfor at have et ekstra højt indhold af pencilin, dette vil straks
afhjælpe din problemer med afføringen.
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Gamle Spejdersport
Ved museumsvognen har vi et
lager af gamle spejdersport.
Ønsker du at supplere din samling af Spejdersport, har du længe ledt efter et nummer, hvor du
selv optræder, eller vil du blot
have nogle numre i al almindelighed, er du velkommen til at se
forbi og forsyne dig.

Doc winter gode råd til de kuldeskære: til de kuldeskære vil
jeg ordinere rigelig med englehop og sprællemænd

Høtyven
Høtyven kom ud fra en busk og
begyndte at stjæle kaffe. Så slog
han Carsten. Så stjal han et horn
fra et telt. Så løb jeg ned til sheriffen og sagde det.
Sheriffen gjorde ingenting. Det
synes, jeg var for dårligt, for høty-

ven var væk, da jeg kom tilbage.
Jeg prøvede en gang til, men sheriffen var ligeglad. Jeg synes, han
er for doven.
Johanne, Ulv, Jens Langknivs
Gruppe

Hvad der skete bag scenen står

Dagens Vejr
Tirsdag mest tørt med lidt eller
nogen sol. Temp. op mellem 20
og 25 grader, og svag til jævn
vind omkring nordvest.

Dagens Joke
To cowboys, Bill og Tom, står
foran salonen og småsnakker.
Bill får øje på en gruppe mænd
på den anden side af gaden og
siger:
- Kan du se ham, der står derovre?
- Ham med hatten
- Jamen, de har jo allesammen
hat på!
- Nåh ja, ham med støvlerne
- De har da også allesammen
støvler på!
- Okay, men ham jeg snakker

Dagens Ulv
om er hjulbenet!!
- Det er de da allesammen!
Så trækker Bill sin revolver
og skyder koldblodigt de tre af
mændene ned.
- Det er ham, der står op! Ham
kan jeg ikke lide!
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Tyvetogt!
Gary Gunslinger og hans
bande har været på spil hos
spejderne og pionere.

Konkurrence om forsider
Som mange nok har set, er museumsvognen nu stillet op i udkanten af Gurreville. Den holder
åbent resten af lejren kl. 11-12 og
kl. 17-18. Torsdag er der aktiviteter om formiddagen, så der er dog
kun åbent fra 17-18. denne dag.

mer. De populæreste vil blive sat
op i glasskabene, der er sat op
uden for museet.

Alle er velkomne til at se indenfor, og for at skabe lidt spænding
har vi lavet en konkurrence. Over
for museet har vi lavet en planche med de sidste ti års forsider af
Spejdersport. Alle opfordres til at

blive trukket lod blandt alle, der
har stemt (man behøver ikke at
have stemt på vinderforsiden).
Præmien er en kopi af en BadenPowell-medalje fra 1959 støbt i
tin.

den stemmeurne, der vil stå uden
for museumsvognen.
Man kan afhente en stemmeseddel på museet eller på sheriffkontoret (kun én pr. spejder). Man
skriver sit navn og nummeret på
den forside, man synes, er den
Hver aften bliver talt op, hvilke

Fredag vil det blive talt op, hvilken forside, der samlet har fået

Spejder- og pionérlejren har
været udsat for et overgreb.
Mandag eftermiddag fremstod
både telte og bivaukker i en dybt
kaotisk stand, og så stor en afvigelse fra normalen kan kun
forklares med at banditter har
været på spil. Særligt bagagen
bærer præg af at være tømt ud
og gennemsøgt, og Gurreville

borgernes ejendele synes spredt
tilfældigt ud i store områder.
Det er skrivende stund ukendt
hvem der står bag, og hvad man
har stjålet, eller forsøgt at stjæle.
Eneste egentlige spor, er et rødt
tørklæde, som kriminaltekniske
undersøgelser viser ikke er farveægte. Måske er det efterladt af
røverne? Måske står Gary Gunslinger og hans kumpaner bag?

