middelalder nyt

tirsdag den 22/6 1241

kongen flytter
ind

som
det
sikkert
er
bemÆrket af de fleste,
har
kong
valdemar
ladet opfØre et stØrre
bygningsvÆrk ved trevÆld centret. vel hjulpet
pÅ vej af riddere og
vÆbnere fra det ganske
land, er tronsalen klar
til indvielse
det forventes at der
afholdes et hofbal inden
for den nÆrmeste fremtid
til Ære for kongen, samt
de mange frivillige der
er stormet til for at
bistÅ i arbejdet. selve
indvielsen blev foretaget
af kongen selv, som ved
samme lejlighed udvidede
sin hird med ganske mange
unge mÆnd og kvinder.
de mange nye riddere vil
i den nÆrmeste fremtid
Øve deres fÆrdigheder i
omrÅdet.

sporten

lÆser indlÆg

vi bringer her de seneste
resultater i norsk
keglespil:

pÅ
korpslejren
2004
lavede de gamle ulve
bÆnk
og
bord
med
halvtag. de brugte en
hel dag pÅ at arbejde
med det og blev fÆrdig
om aftenen. da de skulle
i seng var de rigtig glad
for at de var blevet
fÆrdig

mÅr, gst  bÆver, jl 5-1
egern, 1n  grÆvling, gst 3-5
ugler, fp  hjorte, gst 5-0
bÆvere, gst  odder, fb 5-3
Ørne, fp  hØge, 1n 5-4
egern, lo  rÆve, gst 4-5
vandrefalke, ff  rÆven, rs 5-0

vi hÅber at kunne bringe
hilsen langkniv
resultatet af den seneste
hØnsevolley kamp en af
de nÆrmeste dage, pt. er
stillingen: margon 36 hØnsene 0...

rejse nyt
lÆser indlÆg

det store rejsemÅl for
tiden er estland. efter
den fØrste vellykkede
charter tur, med korstog,
dertil, har dansken for
alvor fÅet Øjnene op for
dette eksotiske rejsemÅl.
der er gode muligheder
for skattefrit ran og
rØveri, ligesom der er
et vÆld af spÆndende
tekstiler som kan hentes
som souveniers.

lodne og Ækle…..
i teltene er der fyldt
med store, gyselige, vÆmmelige, og lodne og de har
ogsÅ otte ben, og store
klamme Øjne, ogsÅ kaldet
edderkopper, de kripler
rundt over det hele.
det vi egentlig prØver at
sige er at, hvis du vÅgner
med en dÅrlig smag i
dagens ret
munden, sÅ spyt ud og se
invitation
hvad der venter…..!
sideben fra fritgÅende
ulvelejren inviterer alle
men domistikeret klovdyr. lavet af
senere severes bagvÆrk tobias, stine u, stine s, til lejrbÅl i aften i ulvekristine fra grib skov lejren
af minimal hØjde
trop

middelalder nyt
dagens gode stifinderkammerat
det forlyder fra pÅlidelig kilde at der i
stifinderlejren
findes
endog rigtigt gode kammerater. sÅ gode er de,
at man har indfØrt en
konkurrence i “dagens

kongen befaler

gode kammerat”. mandag ulve
morgen var det sophie fra
fredeiksborg trop der lØb lege
med den hÆderfulde titel. postlØb
sophie og hendes bedste
spejderveninde vibe hygger sig over frokosten,
da vi skal tale med
hende. vibe bedyrer at
der ikke findes bedre
spejderveninde end netop
sophie. isÆr fremhÆves
sophies gode humØr og gÅ
pÅ mod.

stifindere
lejropbygning
vÅbenfremstilling
kano
rebslagning
myggelØb
spejdere

blider
vi fra redaktionen opfor- miler
dre alle ulve, stifindere rebslagningsmaskiner
og spejdere til at fØlge
fÆlles for alle
sophies eksempel.

sophie fra frederiksborg

vi beklager

frokost
aftensmad
lejrbÅl

kØb/salg/bytte

i
gÅrsdagens
udgave
af bladet, bragte vi
en forkert tekst til et
rigtig billede. vi gengiver
derfor omtalte artikel.

de brave og modige
unge
mennesker
blev
slÅet til riddere. vi fra
redaktionen var til stede
under den storslÅede
ceremoni, som afgjort
allerede sØndag mØdte trak en tÅre, selv hos
kong valdemar frem i en gammel garvet krigs
stifinderlejren,
hvor korres-pondent. disse unge
menneskers
enestÅende ridderlige
opfØrsel, stÅ som et
lysende eksempel
for den samlede
danske ungdom.

et stemningsbilled fra
den store ceremoni

jagthat Ønskes. lettere
skrammet digitalkamera
gives i bytte.
vi kan
snakke sammen pÅ kanal
i..... flemming

kongen udlover
5
mØnter
til
den
patrulje/deling
der
fØrst kan fremvise en
smuk blomsterkrans som
derefter vil blive bÅret
af hans prinssese.

kongens nar
spØrger: kan man stege
pandekager med oprejst
pande?

