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”Der er mange gode og mange slemme boliger efter Ragnarok. Bedst er det at være i det himmelske
Gimle, der er fagrere end solen og tækket med guld; god drik er der for dem som have gammen heraf i
salen Brimer, som ligeledes er i himlen. I disse sale skulle de gode og retskafne mennesker bo”.

Brimers geniale klanråd har planlagt følgende spændende program for 2008:

Lørdag den 7. juni 2008: Københavnertur
Christiania: Vi mødes ved Christianias hovedindgang på Prinsessegade 49 kl. 14.00. Derfra får vi en
guidet tur i fristaden af en christianit. Turen varer ca. 1 time og tre kvarter.
Spejdermuseum: Derfra går vi over til spejdermuseet på Arsenalvej 10, som ligger tæt på Christiania,
hvor vi kan nørde og blive sentimentale over gamle spejderdolke, uniformer og mange andre ting.
Spisning på Christianshavn: Vi afslutter københavnerturen med spisning på et endnu ikke fastlagt
spisested på Christianshavn til fornuftige priser.
Pris for Christiania-tur og Spejdermuseum: 60 kroner – under forudsætning af, at vi 10 personer.
Indtil videre er vi fire fra klanledelsen der kommer, så hvordan kan du sige nej?
Derfor: indbetal 60 kroner senest den 18. maj på kasserer-Kims konto: 134 53488132201 (Husk at
skrive: dit navn, og ”Brimer”)

Lørdag den 30. august 2008: Skovtur med krudt i!
Vil du med ud og se Braunstein-brødrenes hemmelige våbenlager? Officielt hedder det
Hjemmeværnets Historiske Materialeudstilling og ligger i en bunker i Gribskov. Turen er under
planlægning – men sæt et kryds i kalenderen.

Julemarked på Maglevad den 6.-7. december 2008: Dette er ikke Brimers værk,
men der kan man også møde gamle spejdervenner.

Brimers Klanledelse
KL Johanne Littrup, Hareskovvej 15. 3.tv., 2700 Brønshøj, 2681 1039, johannelittrup@hotmail.com
KK Kim Andersen, Vandmanden 76, 3650 Ølstykke, 2684 8004, k.h.a@mail.dk
KØ Peter Søeberg, Korshøj 308, 3670 Veksø Sj. 4717 0970/4063 1870, psoeberg@mail.dk
KØ Lars Braunstein, Korshøj 520, 3670 Veksø Sjælland, 2829 4572, hemmelig email
(KL-klanleder, KK-kasserer, KØ-øvrige).
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Brimer dine skønne haller
os til dåd og hæder kalder
Brimer, Brimer, Brimer
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