Brimer-nyt
Klan Brimer
nr. 18, 8. årg. juli 2008

”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”.

Lørdag den 30. august 2008: Skovtur med krudt i!
Er der virkelig krudt i Brimers næste arrangement? Nej, faktisk er der intet krudt overhovedet, men en
bunke våben som ikke længere kan skyde, som vi kan få lov til at pille ved. Blandt andet kan du prøve
at skille en Kalashnikov AK47 ad i Hjemmeværnets Historiske Materialeudstilling. Se evt. linket:
http://www.hjv.dk/Hele+Danmark/Om+HJV/Historisk+arbejde+-+GL/Historisk+arbejde+Grib+Skov/HHMU.htm

Udstillingen plejer at være et hit blandt børn, så dem må du/I meget gerne tage med, da vi vil arrangere
en række lege for både børn og voksne i løbet af dagen.
Programmet ser sådan ud:
Kl. 14: Vi mødes på Stenløse station, hvorfra vi arrangerer fælleskørsel.
Kl. 15: Ankomst til Hjemmeværnets Historiske Materialeudstilling, Hvideportvej 3, 3230 Græsted
Kl. 15-16: Braunsteinbrødrene fortæller og vi skiller våben ad. Besøget er gratis.
Herefter har vi to planer – afhængig af vejret:
Plan A: hvis det er godt vejr:
Kl. 16: Ankomst til Esrum Sø. Her er der mulighed for badning, og klanledelsen arrangerer en række
lege for både børn og voksne.
Kl. 18: Vi griller, spiser, hygger og sidder evt. omkring lejrbål indtil fælles transport tilbage til Stenløse
Plan B: hvis det øser ned:
Kl. 17: Ankomst til Maglevad, hvor din kreative klanledelse har arrangeret en række lege og spil for
både børn og voksne.
Kl. 18: Vi tænder grillen for at forberede alle tiders måltid.
Pris for turen: 50 kroner pr. person, som går til et godt grillmåltid.
Husk selv drikkevarer - og badetøj hvis det bliver godt vejr☺
Tilmelding til dette fantastiske arrangement: senest fredag den 15. august 2008 ved indbetaling af
50 kroner på kasserer-Kims konto: 1345-3488132201. Husk at skrive: dit navn(e), og ”Brimer”

Brimers Klanledelse
KL Johanne Littrup, Hareskovvej 15. 3.th., 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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