middelalder nyt

lØrdag den 26/6 1241

den store forlovelse
som skrevet tidligere
pÅ ugen, var der i gÅr
stor forlovelses fest.
den smukke prinsesse
louise og den nydelige
prins nicolai blev i

gÅr officielt forlovet
ved
en
storslÅet
ceremoni. det unge
par blev overØst med
gaver fra en lang
rÆkke riddere og
andet godtfolk. vi fra
redaktionen
Ønsker
det unge par tillykke
pÅ deres store dag og
hÅber at de mÅ leve
lykkeligt til deres
dages ende.

ridderslÅning

lÆser indlÆg

vi var i gÅr vidne til at
alle de mange brave
ulveunger fra hele
landet blev slÅet til
riddere af kongen,
under en ceremoni i
loen pÅ trevÆld. med
denne flok modige
unge mennesker er
der
ikke
lÆngere
grund til at frygte
for landets fremtid,
da disse uden al tvivl
vil afskrÆkke enhver
fra
at
udfordre
danskerne.

prinsessen er flot,
og har et slot.
prinsessen er kØn
og meget skØn
prinsessen er rar
og har en far
helt Ærlig,
prinsessen er kÆrlig
prinsessen er smuk
som en nyplukket
frugt
ulveungerne rold
skov
dette var samtidig
vinderen af
digtekonkurrencen

lÆser indlÆg
vi klager over de
ulÆkre toiletter. der
er lort pÅ brÆttet, pis
pÅ gulvet, udskyllet
er dÅeligt, der er
beskidt over det hele
og der stinker. og
af den grund mener
vi ikke at vi selv vil
vaske
toiletterne
rene. det mÅ vÆre
ledernes job!
sigurd,
kristoffer,
malte, sebastian og
esben.
grib skov

job sektionen
hornblÆser sØger nyt
arbejde fra og med
mandag morgen. lange
og korte signaler
blÆses.
speciale:
vÆkning, dog helst
ikke i regnvejr

hØrt pÅ lejren:

det her er den bedste
dag pÅ hele lejren,
for der skal vi ikke
vaske noget op

middelalder nyt
lÆser indlÆg

tak for i År

eftersØgte banditter
der er farlige banditter
i
skovene.
en
flok
stifindere
er
blevet
overfaldet i dagens lØb.
vi advare alle om at gÅ
ubevÆbnet ud i skoven.
de gÅr i smÅ bander og
ligger pÅ lur ved stierne.
der er en dusØr pÅ 1000
guld. sÅ nÆste gang i
bevÆger jer ud i skoven,
sÅ vÆr pÅ vagt og gem
jeres penge. og hvis i vil
prØve at fange dem, sÅ gÅ
efter de glade julesange.
malte og esben
grib skov trop

der skal fra lejrledelsen lyde et stort
tak for at i kom til
trevÆld centret i År.
vi har vÆret meget
glade for at have jer
her.

jens langknivs vÅde
vaner
i jens langknivs telt
lejr er der opstÅet
en ny sport startet
af anders og jakob.
det er en meget simpel
sport. man tager en 0,5
liters flaske (eller
en 1,5 liters flaske)
skÆrer bunden af
, hÆlder vand i og
bunder den. (eller gØr
et forsØg pÅ det) det
er dog lykkedes at
drikke en liter flaske
lavet af 2 flasker
der er tapet sammen.
det er dog kun fÅ det
er lykkedes for. men
det er vÆrd at prØve.
maria og michella.
fugl phØnix
ivan. jens langkniv

madsen’s vvs,
sparkÆr
mØnsted
idrÆtsforening
mark pauls,
viborg
egetÆpper,
herning
nÅr man inviterer sÅ + alle de anonyme
mange mennesker pÅ sponsorer
lejr er der altid en
masse ting der ikke uden deres venlige
gÅr helt efter planen, bidrag havde vi ikke
men med det humØr kunnet lave denne
og gÅ pÅ mod at alle lejr.
ledere og hjÆlpere
har udvist har det men den stØrste tak
vÆret let at passe skal lyde til dem der
tingene til sÅ det isÆr har gjort denne
hele gik op i en hØjere lejr
mindevÆrdig.
enhed. sÅ er stor tak havde det ikke vÆret
til jer alle fra os.
for
alle
i
ulve,
stifindere og spejdere
vi skal ogsÅ takke havde det hele vÆret
vore sponsorer, som ligegyldigt. tak fordi
har hjulpet os med at i kom og gjorde dette
fÅ dette arrangement til en rigtig god lejr
til at fungerer. disse for os.
er:
lundgÅrds teglvÆrk, det eneste der er
stoholm
tilbage at sige til jer
scanlayes,
alle er: hav en god
ravnstrup
tur hjem, og pas godt
diana lys,
pÅ jer selv til vi ses
hald
igen
hedegÅrd,
skals
foder & fritid,
viborg
gØma,
viborg

