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Fejende fødder og svingende ben

borgere besøg af Westerbro
Linedancers.
Til tonerne af Billy Ray Cyrus
dansede rødt hold sig til sejren
i første dans. Herefter blev
tempoet sat op med en Jazz
Box med kvart drej.

højoktan dansere fordelt på
sort, blå, gul og rødt hold. Og
efter endt dans var sort hold i
front på point og de 4 cowgirls
underholdt alle spejderne.
Fantastisk
underholdning
råbte borgmesteren og roste
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Delte meninger om kandidaterne
Gurreville Gazette har taget
temperaturen på borgernes
holdning til kandidaterne:

Marie - Mår
Grib Skov Trop - Spejder
Hvem er din foretrukne kanidat?
Merton Batling. Han skaber god
stemning og snakker godt for
sagen - og nå ja, vi kender ham
lidt i forvejen. Jeg tror han har
en god chance for at vinde.
Holder valgløfterne?
Nja, det bliver nok svært at holde alle løfter - jeg håber ikke at
det kun er tomme løfter.

Jeppe og Jeppe
1. Næstved - Ulve
Hvem er jeres foretrukne kandidat?
Morgan Montana - the Mountain Man.
Mest fordi vi så får pistoler, og
så skal vi skyde egern.
Jeg tror ikke så meget på Gamle
Måne, da han jo ikke kan lide
cowboys. Men måske alligevel ton Batling, ham forfatteren, tror
jeg ikke på. Jeg er mest til noget
med fakta, og han vil bare have
os til at læse tegneserier.
Holder valgløfterne?
Nej, især ikke det med våben.
Nogle gange siger de bare noget
for at blive valgt.
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Doc Winthers
Klumme
Hans von Immermyde: Doc
Winther, jeg har problemer med
at sove før kl. 2 om natten kan
det skyldes den voldsomme natteaktivitet i Gurreville? Jeg har
også lidt problemer med fodsvamp hvad skal jeg gøre?

Henrik - Grib Skov Trop Leder
Hvem er din foretrukne kanidat?
Helt klart Gamle Måne. Han er
ærlig, han holder ord. Når han
har sagt det, bliver det også
gjort.
Og det med at kun gå i skole
hver 2. uge er rigtig godt.
Men jeg håber bare at den bedste kandidat vinder.

Sugar Mama - Gurreville
Hvem er din foretrukne kanidat?
Morgan Montana - the Mountain Man. Han er god kunde
i min slikbutik, og sidst han
betalte havde han 500 kr. kun
til slik - og købte for en halvtredser - så han har stadig 450
kr. tilbage. Og han har lovet at
købe 50 lakridsstænger hvis
han vinder.

Tror du at valgløfterne holder?
Kun Gamle Månes - ikke de
andres.

Tror du valgløfterne holder?
Ja, Mountain Mans gør helt klart.
Jeg er sikker på at han vinder.

Doc winther: hvis du er i tvivl
om det kan skyldes aktiviteten i
byen om natten, er du simpelthen for kedelig. Jeg vil ordinere
et besøg på Lulubells dansebar,
og så giver du den bare gas til kl.
23:30. Derefter går du hjem og i
seng. Kan du ikke sove derefter,
har du ikke danset nok. Behandlingen gentages 1 gang daglig,
efter behov.
Med hensyn til fodsvampen kan
jeg kun lykønske dig, der er
mange der, der i disse tider, ønsker sig en god fodsvamp. Lad
den endelig vokse , når den bliver stor nok kan du høste den ,og
spise den som fransk delikatesse
Doc winter anbefaler:
H.A.Draper.

Nyt på
rygtebørsen
Det forlyder at Doc Winther har
opkøbt et ikke ubetydeligt antal
aktier i H.A. Drapers bedemandsforretning. Og at førnævnte Doc
Winther ligeledes har opkøbt N.
Aver savværk A/S, lige udenfor
byen i sydlig retning. N. Aver
savværk A/S lever hovedsageligt
af at opskære brædder til produktion af ligkister.

Clara og Albert - Grib Skov
Hvem er jeres foretrukne kandidat?
Clara: Mountain Man. Han er
sød. Og siger ikke at kun kvinderne skal arbejde. Jeg er ikke
vild med Merton Batling. Man
kan jo ikke lære noget af tegneserier.
Albert: Gamle Måne er min favorit. Jeg kan godt lide at drenge
ikke skal arbejde. Men Mountain Mans plan med pistoler til
alle lyder som en god idé. Og
jeg tror godt at man kan lære noget af tegneserier.

Sugar Sister - First Assistant i
Sugar Mama’s Candy Shop Gurreville
Hvem er din foretrukne kanidat?
Helt Lulubelle Mortensen. Hun
er kvinde, og hun sørger for et
rigtig godt show, med can-can
og det hele. Danserne kunne
mer, og lidt mindre hår, men alligevel.

Tror i valgløfterne holder?
Clara og Albert: Nej, det er bare
noget de siger for at blive valgt.

Tror du valgløfterne holder?
Ja, Lulubelles gør. Hun er en
gæv kvinde.

Lejrens sureste tæer
Lejrens sureste tær er fundet.
Pionér Mathias, også kendt som
Galimatias, er staklen med de
sureste tæer. Gurreville Gazzettes udsendte kanonfotograf hr her
hans fødder.
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Fra hestens egen mund
Udsendte: Lotte “Rover” Madsen
Diligencen St. er stedet hvor
Gurrevilles indbyggere rejser
til og fra med hestevogn og
diligence under ledelse af den
legendariske, erfarne Tom
Kusk og hans to røde frederiksborg heste.

ruller på jern og siderne kan
monteres med høje sider for
at skærme mod vind, kulde og
nysgerrige onde blikke.

Gurreville Coach, diligencens
og Tom Kusk’s historie.

amerikanske Præsident Bill
Clinton havde kørt en tur i den.

Tom Kusk, er kun 70 år gammel, tidligere garderhusar under
Kong Frederik. Tom har oplevet
mere end hvad man ville kunne
nå i løbet af 4 liv og regner med
at blive 102 år ligesom vores
egen Bent Hill.

Tom Kusk har kørt med kongeparret, Hr. Møller, brudepar,
hvor der køres med hvide lipizzaner heste, rustvognskørsel
- kørsel med de døde i en etværelses med låg og nu kørsel
med levende spejdere - ulve,

gang 1874 fra England. Hjulene

rovere. Tom Kusk er vild med at
køre med spejdere.

Diligencen er på værksted da
en vognstang knækkede under

Røveri: Diligencen er forsøgt
røvet hele 3 gange. De 2 første
gange skød kusken og passagerer sig fri. Den tredie gang blev
Tom’s værste oplevelse: Tom
fartbøde af Sheriffen for at køre
for stærkt fra rødhuderne; de

Dagens Vejrudsigt
I dag kommer der efterhånden
nogen sol, men også enkelte lokale byger. Temp. mellem 20 og
25 grader og svag skiftende vind.

havde ikke en chance - vaske
ægte ugh-øv. Det blev 3 dage
i kachotten på vand og brød,
hvorefter Guvernøren benådede
dem trods denne vilde løsslupne
kørsel, selvom det for en rødhud
betyder et stort tab af ansigt at
blive snydt på den måde.

Farlig slange i ulvetelt
Onsdag aften opdagede en årvågen cowboy fra Bearwood
Ranch at der havde været en
slange i Blå Bande, Kong Valdemars Trops, telt.
For ikke at udfordre skæbnen
valgte teltets 5 beboere derfor
at overnatte i det fri. Det forlyder torsdag morgen at alle har
at de er klar til dagens opgaver.
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Hård hike for pionérerne

Gurrevilles benhårde pionerer var på en udfordrende
hike natten til torsdag.
Det blev en pænt lang dag. Turen
startede onsdag 10:30, og sluttede først torsdag morgen 7:15.

timers søvn - om hvorfor man
tager på nat-hike: “Det er en
helt særlig stemning. Man skal
have alle med, og holde gejsten
hele vejen“ fortæller Mathias og

Ekspeditionen kom vidt omkring i Frederiksborg County,
og passerede både tundra, ørken, skov og vand. Undervejs
der blev morset, sejlet risbåd,
vois - en indiansk hestekærre.
Kl. 04:00, efter 25 km hike, blev
der rundet af med et O-løb.
Pionérerne fortalte - efter nogle

Mette. Emma, Nikolaj og Martin supplerer: “Det sjove er at
man ikke ved hvad der skal ske,
og man får prøvet ting man ikke
har prøvet før. Der bliver prøvet
grænser af, og man får virkelig

udviklet sig selv og sit sjak. Andre ville måske sige fra, men for
en pionér er det anderledes.”
Emma havde også et bud på
hvilke faser man skal forvente
at komme igennem på en hike:
- Opstemthed
- Selvtillid
- Træthed
- Overtræthed
- Lalleglæde
- Glæde ved ankomst
- Udmattelse og lettelse
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Kontaktannonce
K/ærlig ung spejder-mand på
52 somre søger k/ærlig kvinde. Jeg kan godt lide alt med
rafter og har bygget min egen
kanon af bark og spyt. Jeg
søger en bivuak-kammerat,
der kan lide at kløve brænde
i skumringen, og gå lange ture
gennem myggesværme og
brændenælder. Du skal kunne
mindst 27 knob, især dobbelt
halvstik om egen part på et
trestrenget syntetisk reb med
spansk takling. Du skal ikke
gå op i pænt hår, eller være
optaget af den seneste trend i
hatte eller strømper. Det er en
fordel hvis du kan tænde bål
med en håndfuld jord og en
våd sten. Jeg holder af at lave
havregrød i mørke, er rigtig
god til at sy mærker på tøj,
og så samler jeg på udstopankelskader og svensk myggebalsam fra 1970’erne. Du
må også gerne samle på noget,
det er sjovere når man er to.
Skriv til mig, hvis du vil opleve ægte kærlighed. Tjikkerlikker fra din Niels-Peter.

“Det er sjovt, og man bliver
samtidig helt udkørt” slutter
Emma.

Hvem er Cool? - Gul!
I valgkampen er der kommet
mange kampråb. Men gult
hold går efter sejren med nye
og unge råb.

