Brimer-nyt
Klan Brimer
nr. 19, 9. Årgang, marts 2009

”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 fremtidige aktiviteter
Vi har i klanledelsen besluttet, at vi vil tilpasse Brimers aktiviteter til den interesse der er for Brimer.
Der er nemlig ikke den store interesse for at deltage i flere årlige Brimer-arrangementer, og det er helt
ok, for vi har sikkert alle nok at se til i vores daglige liv. Vi vil dog gerne fortsætte i Brimers
klanledelse og planlægge et årligt tema-arrangement om foråret, som vi kan gennemføre uanset antal
tilmeldinger. Med andre ord: vi planlægger noget vi synes er sjovt og kan gennemføre – uanset hvor
mange der har tid til at lege☺
Årets tema-arrangement bliver en politidag. Hvis nogen af jer kender nogle spændende forbrydere, så
sig til – og vi kan planlægge næste års arrangement!!
Udover et tema-arrangement om foråret, så vil vi i klanledelsen sende en mail hvert efterår om hvornår
vi fra Brimer kan mødes på julemarkedet på Maglevad i december.

Politidag lørdag 9. Maj 2009
Vil du med ind og se Politigården? Har du en teenager der måske skal vide lidt om rusmidler? Og vil
du se hvordan politiet arbejdede i gamle dage? Så kom til politidag med Brimer. Hvis du/I kun kan
komme til et af dagens programpunkter er det også fint.
Program:
Kl. 9.00-11.00: Omvisning og foredrag om rusmidler på Politigården i København af politmanden
Niels (en af Mortens Frederiksens politibekendte)
Frokost på café (for egen regning)
Kl. 15.00-17.00: Omvisning på Politimuseet ved Sankt Hans Torv: http://www.politimuseum.dk/
Omvisningen varer max 2 timer (eller hvad vi aftaler med vores guide).
Tilmelding: senest søndag 19. april til klanleder Johanne på johannelittrup@hotmail.com
Pris: Efter tilmeldingsfristen kan prisen pr. deltager udregnes, for vi har nemlig udgifter til:
- God rødvin til politimanden Niels som tak for rundvisning og foredrag
- Entre til Politimuseum: 350 kroner + 30 kr. pr. person, og vi skal betale for mindst 10 personer
= minimum 650 kroner
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Opdatering af hjemmesiden: http://www.stenlanderne.dk/Brimer.htm
Brimers underside på Maglevads hjemmeside ikke passer med realiteterne, og vi i Klanledelsem
foreslår derfor nedenstående formuleringer, som vi vil få på hjemmesiden, hvis vi ikke inden
sommerferien får protester fra Brimer-medlemmerne.
NB: Forresten: er der nogen der har BrimerNyt nr. 1-10 elektronisk, så de kan komme på
hjemmesiden?

Klan Brimer
Klanleder Johanne Littrup, mobil 2681-1039

”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”.
Klan Brimer blev dannet den 11. december 1999, som en klan af tidligere og nuværende (over 23 år) seniorer
hos Stenlænderne. Alle, der således har været senior, kan blive medlem af Brimer. Formålet med Brimer er at
møde gamle spejderkammerater fra de glade dage i Hræsvelgr.
Klanen ledes af en klanledelse på 4 personer, hvoraf en er KL. Klanleder videreformidler forespørgsler og
relevante nyheder fra Stenlænderne til Brimers medlemmer. Der afholdes Klanråd efter behov, hvor
klanledelsen indkalder Brimers medlemmer.
Klanledelsen planlægger hvert år tema-arrangement i foråret, og derudover mailer Klanledelsen ud, hvornår
Brimers medlemmer kan møde hinanden på Maglevads julemarked. Andre Brimer-medlemmer kan også
planlægge arrangementer.
Der er hos Klanledelsen en adresseliste over mange af de tidligere seniorer hos Stenlænderne.

Brimers Klanledelse
KL Johanne Littrup, Rendevænget 1, 2765 Smørum, tlf 6990 0095, mobil: 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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