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Ridderturneringen blev skudt i gang mandag
kl. 16, med Kongen, Dronningen og Prinsessen
som æresgæster.
Gul, hvid, sort og grøn ridder kæmpede i et lagt
slag med dere røde og blå hold. Dagens dyst var
forhindringsbanen, med bukkespring og sværd-
slag. Spejderne gav sig 100% og dysten blev genne-
ført til stor glæde for Kongen.
Dagens kommentar kom fra Matias: Min Dron-
ning, min Dronning, luften er fuld af mælk og
honning.

Ridderturneringen er startet

Morten
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Mandag blev ulvelejren ramt
af maveonde og et helt ulve-
telt blev lagt ned. 

Alberte og Ditte kom forbi avi-
steltet efter at de havde være
forbi samariterteltet. De havde

begge haft ondt i maven og fået
behandling af samariterne.
“Hende Lone er super sød og vi
blev hurtig raske, fordi vi fik
Nutella”. På spørgsmåle om
hvorfor de var blevet syge kom
svaret promtet: HAVREGRØD !

Søndages stifinder mad
Søndagens stifinder mad blev
bedømt og spist med glæde af
lejrens stifinderledere. Stardar-
den var høj og gennemsnittet lå
på 8,3 ud af 10 mulige point.

Livets mysterier
Ulv står og betragter en Flokle-
der og aner ikke hvad hun laver,
og udbryder: Jeg lærer aldrig at
forstå de kvinder.

Kærlighed på lejr
En flok drenge spørger en pige,
hvem hun bedst kan lide. Hun
kigger på dem og udbryder: Arj,
hvor sødt: De slås om mig.

Lejrens stærkeste spejder
Johan, ulv i Gribskov Trop insi-
sterede på at bære sin rygsæk fra
stationen til lejren - selv. han
ankom med meget flot stil og
ikke mindst kulør. Dejligt at se et
godt humør og en stærk vilje -
også når forholdne er meget
varme.

Frisk vind over lejren
Frie Fugle’s ulve har været i bad.
Udstyret med sæbe, børster og
sttore baljer blev alle ulve skrub-
bet rene.

Kulmilen
Tingne tager form lyder det fra
pålidelig kilde. HUSK, man må
ikke gå inden for indhegningen
så kan milen falde sammen.
Milen åbnes fredag hvor vi så
kan se resultatet.

Hvid ridder blev spurgt af væbner: 
“hvorfor skal du ikke også skyde?

Hvid ridder svarer:
“Jeg er for stærk, den flyver direkte igennem”

Dagens Joke

Ulvene er blevet raske igen KORT NYT
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Forlejr 2009.07.01
Vi (4 voksne hjælpere og 1 ulvel-

eder)  ankom onsdag eftermiddag
til Jamborettepladsen hvor der
ikke var en sjæl så vi gik lidt og
kløede os i nakken ,men så kom
Kristian og Poul Wilke, og vi fandt
så ud af hvor Camp-letten og Cam-
pingvognen kunne slås op. Imens
gik Poul og Kristian i gang med at
lave huller til indgangsportalen.
Da vi havde fået slået op stod de
første rafter ved hjælp af Henning
og hans lastvogn og senere kom
der forstærkninger  af 3 spejdere
samt en hjælper til at bygge videre
og så gik det bare derudaf. Da lej-
ren startede lørdag stod indgangs-
portalen færdig,(de unge menne-
sker og Poul havde bare knoklet
fra morgen til sen aften i 34 gra-
ders varme og høj sol.) resultatet
kan I jo gå ned/op og kigge på.

2009-07-02
Torsdag kom der flere og flere til
og Vi gik rundt for at hjælpe til der
hvor Vi kunne. Lidt efter lidt
begyndte det at ligne en lejr (vi
startede fra ingenting) se hvad det
er nu!

2009-07-03
”Flugten fra Hønsegården” Boder
og Ulvepladsen var nu næsten fær-
dig og vi skulle så hjælpe med
Spejderpladsen.Der skulle bygges
en Hønsegård,rafter var boret i
jorden og der skulle hønsenet
imellem.Pladsen var lidt ujævn så
vi ville hakke en rende i jorden så
hønsenettet kom helt ned til jor-
den,der blev hentet en spade og
der blev hakket 3 til 4 gange, så

kom der 2 mand farende ud med
nogle aggressive Jordhvepse efter
sig og de fandt på at stikke.Det
endte med at vi nedlagde arbej-
det,til der blev fundet et andet
sted ,det blev der, uden
Hvepse.Hønsegården blev nu fær-
dig.

2009-07-04
Vågner op Lørdag morgen, godt
kvæstet i bentøjet og er rimelig
træt.(Det her er jo ikke et alminde-
ligt arbejde) men pyt jeg har jo
meldt mig frivilligt.
Får en god kop kaffe og noget
morgenmad,ny energi yes.
Vi er nu omkring 25 stk. der er
klar til at få de sidste knuder løst.
Det bliver de efterhånden (det
skal de jo),for tiden er ved at
nærme sig, hvor lejren vokser til
en størrelse på mange, 400 -500
spejdere.
Indgangsportalen mangler stadig
det sidste og de unge mennesker
knokler endnu mere for at nå
det,(vi må sørge for at de får mas-
ser af vand og solcreme) det lykke-
des.
Toget er landet og de første spej-
dere er på vej ind gennem Porta-
len hvor de herværende spejdere
har dannet en Allè.
Efterhånden som eftermiddagen

går, får grupperne anvist deres
pladser og der falder ro over lej-
ren.

2009-07-05
Søndag morgen og formiddag, er
vejret blevet mere dansk, fornufti-
ge temperaturer og en kølig brise.
Ser lejren vokse mere og mere,

med div. lejrarbejder.(Der sker vir-
kelig noget.)
Får monteret en opslagstavle hos
Stifinderne,men kan ikke se
nogen pæle hverken hos Ulve eller
Spejdere (hvor de sidste to skulle
have været monteret), men de
kommer vel nok.

Før middag , panik i køkkenteltet
( mangler Agurker og Tomater)
tilbød at køre, frokosten blev red-
det for alle.
Var ude at se efter formiddagens
manglende pæle stadig ikke
nogen; (Der er maaange skridt
rundt på lejrpladsen.) Bemærker
undervejs at Ulvelejren syder af
aktivitet, de er i gang med at male
skjolde til eftermiddagens opga-
ver.
Aftensmaden bliver indtaget.
Havde regnet med (efter en
powernab) at gå til lejrbål,men
den blev lidt længere end bereg-
net.

2009-07-06
Vi havde groundet en ulveleder,
da hendes ryg og bentøj ikke
havde det så godt, så jeg tilbød
at overtage hendes tjans,  jeg måtte
op Kl. 06.30 for at få liv i Ulveflok-
ken det gik faktisk rigtigt godt de
kom ud af poserne,i tøjet og så
morgenmad.En Pioner overtog
min tjans så jeg gik på jagt efter
pæle til opslagstavler og fandt de
sidste 2,de blev så færdigmonteret.
Efter frokost var boderne blevet
åbnet,der var gang i alle sammen.
Kongen kom og kaldte sine Ridde-
re og Væbnere sammen, til turne-
ring.

Dagbog fra hjælperlejren
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I anledningen af 
jubilæet skal samtlige

bande, kobler og
patruljer lave en 
blomsterkrans og 
overrække den til 

dronninge ved dagens
ridderturnering.

Kongen befaler !
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De Gule Spejdere afholder Danmarksmesterskaber-
ne i tovtrækning - kæmp med om et indstiftelses-
sølvflad med indgraveringen 2009

Regler:
En deltagende Trop kan disponere over 120 år 
fordelt på 8 spejdere, som alle skal være fra samme
gruppe. Ingen på tovtrækningsholdet må være fyldt
18 år på tovtræktrækningsdagen. Man må gerne
låne stifindere til holdet hvis der er behov. 

Præmie:
Der er 8 bælteplader til de vindende hold. Og
pokalen opbevares til næste korpslejr.

Tilmelding:
Tilmeldingsliste med angivelser af navn fødselsdato
trop skal være poul i hænde senest torsdag ved flag-
paraden. 

Danmarksmesterskaberne 
i Tovtrækning
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Morgen: 
Havregryn, Cornflakes,
mælk, sukker, marmela-
de, brød, smør, ost og
havregrød

Frokost:
Skåret pålæg, leverpostej, 
grøntsager, brød, smør 
og godt med mayo...

Aften:
Karrygryde med ris, annanas og
peberfrugt

Dagens mad
Kig op ...
I aften og i nat vekslende 
skydække og fortsat byger 
nogle steder, måske med tor-
den. Laveste temp. mellem 12 og 15 grader,
og svag til jævn vind fra syd og sydvest.

Dagens Vejr

Toomai fra Gruppe Loke

Ahhh morgenmad -
franskbrød med nutella.

Dagens smil

Dagens Tegneserie-citat

Hørt ved vandposten: 

“åh, jeg bliver nød til at
drikke rigtig meget vand,
ellers falder mit vandtryk”


