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Mandag aften mødtes alle stifindere og spejde-
re til Valdemars udfordring. En udfordring i
spejderfærdigheder og teamwork.
Kl. 20 blev alle delt i hold på tværs af grene og
troppe. Holdene fik hver sit spejderbord som base.
Og så gik løbet eller i gang. Løbet var et bingoløb
med 30 poster. Spejderne skulle rundt og løse
alskens opgaver på hele jamborettepladsen.
Opgaverne spændte vidt over alle spejderfærdig-
hederne og specielt på sjippeposten var det en for-
nøjelse at se de friske drenge kæmpe med tovet.

Valdemars udfordring
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Opgaver på Valdemars udfordring
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Området omkring vores
korpslejr huser mange fanta-
stiske naturfænomener.
Herunder hundredevis af
naturlige kilder, imponeren-
de mængder af røde myrer
og Store Økssø, søen med
det uklare, men samtidig
meget rene vand.

De hårdtarbejdende mænd og
kvinder fra forlejren har dog et
særligt bekendtskab med et
andet og mere udfordrende
fænomen: Den legendariske
lokumsraket. 

Lokumsraketten er et traditio-
nelt skovtoilet i et lille uanse-
ligt grønt hus mellem træerne,
kun ganske få meter nord for
indgangssportalen. Men her
ophører det normale så. Sagen
er nemlig den at under særlige
vindforhold opstår en helt
unik opadgående jetstrøm af
højpotente metangasser, pro-
duktet af adskillige års henfald
af naturligt septisk affald. Og
grundet uheldige termodyna-
miske forhold koncentreres
denne luftstrøm spontant
omkring den intetanende toi-
letbesøgende.

Oplevelsen skulle iflg. vidner
kunne medføre akut svimmel-
hed, tab af appetit og gensyn
med tidligere måltider. 

Lokumsraketten kan derfor
kun anbefales til særligt hårdfø-
re spejdere og hjælpere, og
enhver besøgende bør være

mentalt forberedt på den unik-
ke metan-jetstrøm. Og undgå
åben ild. 

Legenden om Lokumsraketten
Frit fortalt efter vidnesbyrd fra forlejren af Ole Hauris Sørensen
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Så blev toiletterne tømt, det var
også tiltrængt. Vi har talt med
Chef tømmeren, Etrol Rømmet,
som har tjansen med tømmeren.

“På en gennesnitstømning suger jeg 3
kubikmeter som køres til renseanlæget
Aalborg Øst. Efter endt tømning fyl-
des vand på og jobbet er fuldendt.”

Efter at have erfaret lejrens pro-
duktionsmængde, tømmer vi
hver dag.
Etrol havde også fornøjelsen af at
blive afbrudt under første
tøming, “det var godt nok skrapt,
men en flagparade skal jo ha sin
ro, så jeg holdt 15 minutters
pause.

Mandag eftermiddag da vi tænd-
te bål i vores lejr, blev røgen ved
med at irritere os, så var blev nødt
til at finde vores røgvender frem.
Midt i båltændingen åbnede slik-
boden, og i vores desperation og
mangel på søde sager, var vi tvun-
get til at løbe hurtigt for at få
gode pladser i køen. Da vi kom
tilbage til vores bål, var røgvende-
ren forsvundet. Det er virkelig et
problem, fordi røgen nu hele
tiden blæser ind i vores telt. Vi
savner den allerede utroligt
meget, og udlover derfor et gave-
kort på 50 kr. til slikboden, og en
lille sjov hemmelighed. Det drejer
sig, som sagt, om en røgvender af
mærket NonSmokeDeluxe®. Den
er 2 meter lang, blå og hvide stri-
ber på undersiden. 
Hvis I finder den, så kontakt
Kristine (PL) eller Anton (PA)
Grævlinge Grib Skov Trop. 
Tusind tak for hjælpen. 

Vi har et stort problem!
Forleden dag mistede prinsessen
sin meget vigtige blomsterbuket.
Hun har fået den af sin forlovede
– Prins Nicolaj, og er derfor nødt
til at have en magen til, hurtigt,
så han ikke lægger mærke til at
den er væk :o Buketten er sam-
mensat af blå, rød og hvide blom-
ster – og matcher derfor hendes
kongelige højhed Prinsesse
Louises meget bedårende kjole. 
Hoffet har derfor udsendt en
opfordring til alle tro væbnere,
om at lave en ny buket – så hur-
tigt som muligt. 
På forhånd tak!
Qnuzz4rh hoffet

EFTERLYSNING

Kommunalarbejder afbrudt
af spejdernes flagparade !
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Så oprandt dagen hvor de 32 kyl-
linger, der søndag blev leveret til
lejeren, måtte lade livet ved spej-
dernes økse. Kyllingerne blev
indfanget i hønsegården og bragt
ned til slagtepladsen bag spejder-
nes lejr.
Kyllingerne nåede at blive bare
39 dage gamle, men trods det
korte liv kunne de alligevel glæde
sig over halvandet døgn i det fri –
en sjældenhed for burhøns!
Slagtningen foregik ved halshug-
ning – en blodig oplevelse for de
friske spejdere der havde meldt
sig til opgaven. Kyllingerne blev
flået, vasket og skoldet, så de fri-
ske kyllingerne kunne stemples
”SALMONELLAFRI” inden leve-
ring til lejerens køkken. Værktøj,

baljer og blodige hænder blev
desinficeret, selvom der var lidt
uenigheder om salmonellafaren.
”Lidt salmonella er ikke farligt –
så bliver de tykke bare os’ tynde”
(Citat: Bornholmeren)

Oprydning og rengøring blev
dog udført efter bogen, for 
der var alligevel enighed om at 
4 dages slankekur i et
lokumsskur ikke stod på spej-
dernes ønskeliste! 

Båååk, båååk, båååkrh ...
Af Line Højdal
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Mandag var mange stifindere
ude og bade i store Økssø. På vej
til badning i søen, udtaler en sti-
finder til kammeraten; vandet i
søen smager rigtig godt, faktisk

bedre end i svømmehallen. Du
ved, sådan med klor, men du må
ikke synke det. Men det smager
rigtig godt...

Ugens største regnskyl har testet
de fleste telte, stifindere har lært
at lukke tipier og enkelte ledere
har lært at oversejl og telt skal
være adskilt.
På lejren er vandstanden blevet
målt af udnævnte kontrolanter.

Dog er der en vis uenighed om
regnmængden, da vandstanden
i Spejderlejren blev målt til 28
mm og i ulvelejren til 180 mm ...
De 180 mm blev målt lige over
Spejderchefens hoved. 
Plask !

Luxus på lejr
Da stifinderne spiser aftensmad
ved det prægtige lange stifinder
spisebord, vælter regnen ned i
store mængder. Miranda bliver
noget våd hvorefter Patrick fra
Skjoldungerne spørger: Har du
ingen hårtørre med?

Turforslag
Tag på besøg i Pionerlejren og se
kulsøpionering, hjemmelavede
river, stole, hammer, knageræk-
ker, grilspyd og blide.

Ulve Journalisterne skriver:
Caroline fra Grib Skov Trop gik
ind på toilettet og en dreng stod
derinde. Hyyl, Caroline løb skrig-
ende væk.

Ledere blev væk på vandretur
I kampes hede, med solcreme og
læbepomade, skulle Kenneth og
Gitte indhente flokken af stifin-
dere, de gik forkert og endte ved
Økssø. Her måtte de to stakler
ringe efter hjælp og blev kørt til
frokostpladsen i bil.

Set i lejren
Skyttegravsrøv.... Kendes på at
den er hvid og rynket.

Hørt i museumsteltet
To entuiastiske ulveunger kigger
sig nysgerrigt omkring.
”Ida! Ik’ rør ved sværdet, det er
ægte”.

Set på Parade pladsen
Pouls tvillingebror. Helt ren og
nybarberet... Vi vil ha den gamle
tilbage ! 

Store Badedag

Af Line Højdal

KORT NYT
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Fotodagbog fra hjælperlejren
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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:
Ørred med dildkartofler, asparges
hollandaisesause og brød

Dagens mad
Byger, lokalt med torden,
men også lidt eller nogen
sol. Højeste temperatur
mellem 17 og 20 grader,
Svag til jævn vind mellem syd og
vest. Pløk index: 22,7 

Dagens Vejr

Mikkel fra Grib Skov
Trop

... er høns så sjove ? ? ?

Dagens smil

Dagens Tegneserie-citat

Hørt på lejrpladsen: 

“Nu skal vi over og hugge
noget brænde”
Den anden svarer: Hvorfra ?

Hvad er det ?

Ses ofte omkring køkken-

teltet og kan være skarp.

I morgen kommer der yderligere 

information om den gådefulde ting

Gåden ???

Fotos i dagens avis: Denis, Ole, Morten, Vagn, Miranda, Line René og mange flere


