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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”.

Julen står for døren
Weekenden den 8. og 9.december 2007
Så er tiden atter kommet til et af Stenlændernes mest traditionsbundne arrangement.
Som altid byder weekenden på juletræer, det muntre køkken, julenisser og
dekorationer, fiskedam og tombola, æbleskiver, gløgg, kage, kaffe, pølser, toast,
brændte mandler, pizza og meget mere.
Det fulde program kan ses på Stenlændernes hjemmeside, www.stenlanderne.dk
Brimer-jule-stue
Hvilken anledning kunne være mere oplagt end at vi netop i denne weekend mødes til
en kop gløgg og ønsker hinanden glædelig jul.
Så derfor, lørdag klokken 14 inviteres alle til at mødes i ”Hanne og Oles julestue”. Vi
håber på lidt røverhistorier mv. og jeg (Morten) agter at medbringe et par fotoalbum,
så der også bliver mulighed for at pleje lidt nostalgi.
Dette minder mig om, at jeg skal huske at fortælle, at det er muligt at købe en kopi af
Stenlændernes gamle smalfilm, der alle er blevet digitaliseret på dvd. Henvendelse
herom i museet.

Planlagte tiltag
Hvem ved hvad fremtiden vil bringe? Ja, ingen helt præcist, men man kan jo gøre sit
til at skabe rammerne.
Brimers ledelse har løftet lidt af sløret for ideer til kommende arrangementer.
I februar/marts vil der blive afholdt en generalforsamling, hvor en ny og frisk ledelse
forhåbentlig indtager de ledige pladser. For at skabe lidt stemning agter bestyrelsen at
lave lidt underholdning fx i form af et inspirerende foredrag, samt lidt godt at spise.
En virkelig sællert regner bestyrelsen vil være en knobaften, med titlen ”Bondage før
og nu”. Her er der formentlig behov for forsalg og nummererede pladser!

Sladderspalten
Intet nyt, men vi har da hørt lidt om planlagte bryllupper og barnedøppelser. Lad os få
lidt facts. Og snart ved alverden det.

Katastrofen lurer
Det er kommet redaktionen for øre, at der formentlig ikke er en seniorjulefrokost i år.
Det vil så i givet fald være første gang i umindelige tider. Nogle mener ligefrem, at
det må være ulovligt. Vi har gravet lidt i historien bag divisionens julefrokost:
Gamle folk kan huske, at Hræsvelgr arrangerede en julefrokost for sig selv. Det var
kort efter det store rykind midt i 80’erne. Og til stor fortrydelse for Kathe og Dorthe
gad drengene ikke danse med dem, men ville hellere spille kort og skyde med
luftpistol.
Næste år var der ikke andet at gøre end at invitere hele divisionen, hvor der jo var
mange danseglade fyre (og piger…). Resten var historie, og hvad de julefrokoster
ikke har bidraget med, er vist ikke småting ;-)

Adresser
Som tidligere nævnt udsendes Brimer-Nyt kun pr. e-mail. Sørg derfor altid for at have
opdateret KL med din korrekte e-mail, og huske gerne andre Brimer-folk på det samme.

Brimer-Nyt kan også læses på nettet, hvor de seneste numre er tilgængelige på
www.stenlanderne.dk
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Brimer dine skønne haller
os til dåd og hæder kalder
Brimer, Brimer, Brimer
Indlæg til Brimer-nyt sendes til Morten Frederiksen (mortenfrederiksen@mail.tele.dk), der så vil
forvanske det i aldeles upassende grad, og videredistribuere det til alles delte fornøjelse.

