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ny tophemmelig  

mission. 
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Intet nyt om   ind-

bruddet på rådhu-

set. Wilbek rasen-

de. Se side 7 

FDF’erne 
fra FDF 
Overlund 
glæder sig 
til en ny 
lejrtur.  
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FDF Overlund gør klar til Kredslejr.  
FDF Overlund er nu ved at gøre klar 

til den årlige kredsweekend. 

Igen i  år går den til Lejrgården ved 

Limjorden. Vi har i dag talt med 

kredsleder Susanne, som udtaler:   

Forventningerne er helt i top. Denne 

kredsweekend bliver som ingen før 

den. Det er et enestående hold vi har 

sat på til at planlægge den. 

Rygtet vil vide at I mangler tanter til mad-

lavningen, er det rigtig? 

Vi kan altid bruge en ekstra hånd i 

køkkenet, så hvis man gerne vil med 

på lejr (for at se og støtte sit barn) så 

er der altid mulighed for det.  

Så  I har ikke problemer med manglende 

tanter? 

Nej, ikke som sådan, men vi kan altid 

bruge et par ekstra hænder. 

Er denne lejr for alle klasse (Tumlinge, Pil-

te, Væbner, Seniorvæbner, Seniorer)? 

Ja, det er det. Vi har stor erfaring 

med at have alle klasser sammen. De 

små klasser lærer, hvordan det er at   

være på lejr ved at se på, hvordan  

de store klarer turen. Samtidig lær- 

er de store at tage ansvar for de  

små, når de bliver leder for en grup- 

pe, eller når de hjælper de yngste. 

Men er de små ikke få små til sådan en  

lejr?  

Nej. Turen varer jo ikke mere end  

fra fredag aften til søndag middag.  

Det kan de nemt klare. 

Hvad skal I så lave på denne kredsweekend? 

Ja det bliver spændende. Selv for mig. Vo-

res planlægningshold er meget hemmelig-

hedsfulde omkring dette emne.  Men jeg 

ved, at der planlægges noget godt. Alle 

medlemmerne i kredsen er spændte på 

hvad den kommende lejr omhandler. 
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I anledningen af min 850 

års fødselsdag vil jeg ger-

ne inviterer til kaffe på 

bredden af Limfjorden, d 

35. apritober kl 25  

——————————— 

Der søges kagelystende 

forældre til at bage en 

kage til ca. 20 personer 

til det kommende arran-

gement. 

——————————— 

Har du 10 stykker frugt 

tilovers , så tager vi ger-

ne imod  alt godt frugt 

på Lejrgården. 

——————————— 

Hvis du syntes, det hele 

er noget volapyk. Mang-

ler du overblik og en me-

ning med det hele. Er du 

faret vild mellem linjer-

ne. Så søg viden på FDF 

Overlunds hjemmeside.  

WWW.FDF-Overlund.dk 

——————————— 

Søger: Stabil mand /
kvinde til at lave mad på 
mindre lejr. Der er tale 
om almindelig og let lejr-
mad såsom: havregrød, 
millionbøf og rugbrøds-
madder.  

Løn:  Kost, logi og takke-
sang 

——————————— 

Buskdagen er søndag d. 

28. okt. starter i Asmild 

kirke. Efterfulgt af aktivi-

teter i Margrethegården. 

FDF Overlund vil ankom-

me til kirken i bus og del-

tage i gudstjenesten. 

Efter gudstjenesten er 

lejren forbi og  børnene 

med forældre er velkom-

ne til at deltage i Mar-

grethegården.  

              ———— 

Det er med sorg i sinde, 

at vi må meddele, at vo-

res elskede pølse er afgå-

et ved døden og begra-

vet på behørig vis. 

Kursus:  

Interesserer du dig for det hemmelige og 

spændende liv som agent? Kunne du tænke 

dig et liv i skyggerne på det godes side? Så 

er dette kursus lige noget for dig. Her lære 

du alt, hvad en rigtig agent skal kunne.  

Gå ind i dag og tilmeld dig via www.fdfoverlund.nemtilmeld.dk 
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Rygterne har været mange  

i sagen omkring indbruddet 

på borgmester Wilbeks  

borgmesterkontor.  

Seneste nye i sagen er dog  

at politiet efterlyser en 
mand på ca. 50—60 år.  

190 cm høj. Gråhåret, med 
smilerynker. Han skulle sidst 
være set i nærheden af kon-
toret. Og er tidligere kendt 
for at lave røgbomber og 

fuske med kemi.  

Myndighederne er derud-

over meget sparsomme med 

oplysningerne omkring sa-

gen. 

 

Vores rapporter har dog op-

snappet, at der forventes 

stor aktivitet omkring:  

Lejrgården, Hestbækvej 81, 

9640 Farsø. 

Hvor der  efter sigende bli-

ver uddannet hemmelige 

agenter for PET. 

Vi kan ikke udtale os om 

hvad, der foregår på Lejrgår-

den siger justitsminister Sø-

ren Pape. 

Men avisen har dog erfaret 

at det er agenter i 00X klas-

sen, der for tiden kommer 

og går på Lejrgården.  

Yderligere kan Lejrgårdens 

ejere fortælle at fra  

d. 26.— 28. okt. er Lejrgår-

den udlejet til nogen, der på 

ingen måde vil forstyrres.  

Det er meget usædvanligt, 

men der skal nu mere til for 

at holde mig væk fra min 

egen Lejrgården. 

Om dette overhovedet har 

noget med indbruddet at gø-

re, vil kun tiden vise. Men 

sikkert er det: Der foregår 

noget lusk i Viborg kommu-

ne fort tiden.  

 

Hvad sker der nu? 
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FDF Overlund gør klar til Kredslejr.  

være på lejr ved at se på, hvordan  

de store klarer turen. Samtidig lær- 

er de store at tage ansvar for de  

små, når de bliver leder for en grup- 

pe, eller når de hjælper de yngste. 

Men er de små ikke få små til sådan en  

lejr?  

Nej. Turen varer jo ikke mere end  

fra fredag aften til søndag middag.  

Det kan de nemt klare. 

Hvad skal I så lave på denne kredsweekend? 

Ja det bliver spændende. Selv for mig. Vo-

res planlægningshold er meget hemmelig-

hedsfulde omkring dette emne.  Men jeg 

ved, at der planlægges noget godt. Alle 

medlemmerne i kredsen er spændte på 

hvad den kommende lejr omhandler. 

 

 

 

 

 

 

 

og forbereder sig så godt de kan 

uden at vide hvad temaet endelig 

er.  Der bliver lavet alt lige fra 8 -

15 km. gå ture, cykel træning, før-

stehjælpstræning til ”en pølses 

liv” 
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Nu undersøgelser har 

vist at man ikke behø-

ver en kæmpe oppak-

ning når man skal på le-

jer. Det er i grunden kun 

få genstande der er 

nødvendig. Forskere 

fastslår at man kun har 

brug for:  

 FDF skjorten  

 Sovepose, Hovedpu-

de, Lagen til voksen-

madras, Nattøj  

 Jakke/vindjakke, 

Regntøj, Evt. gummi-

støvler, Ekstra sko  

 Toiletgrej ,Håndklæde  

 Varm trøje/sweater/

fleecetrøje, Lange 

bukser/nederdel, T-

shirt, Undertøj, 

Strømper 

 Lommelygte 

Seniorlederne Simon og 

Tommy stiller sig ufor-

stående over for denne 

undersøgelse.  

Jeg tager aldrig på lejr 

uden mindst to par van-

drestøvler (hvis det ene 

par skulle blive væk),  

tre gafler (for tilfældes 

skyld) ….  

Udtaler Tommy.  

Han remsede ting op i 

yderligere 5 min, hvor 

til Simon tilføjede: Jeg 

syndes nu, du glemte 

reserve førstehjælpskas-

sen.  

Herefter viser de to  

mig et billede af deres 

seneste pakning til en 

enkelt overnatning. 

Ny undersøgelse:                

Så lidt kan du nøjes med på en weekendlejr:  
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Ulrik Wilbek har sat 

hele Viborgs politi til 

at eftersøge indbrud-

det på hans  privat 

kontor på rådhuset. 

Indbruddet  fandt 

sted d. 25.08.2018. 

hvor der, som be-

kendt, blev stjålet en 

mappe med oplysnin-

ger om nationens sik-

kerhed.  

Jeg vil have politiet og 

justitsminister Søren 

Pape til at være mere 

målrettet i deres 

efterforskning af   

tyveriet. Derudover 

skal vi have banket et 

ordentlig forsvar op 

omkring vores rådhus 

i fremtiden. Udtaler 

Ulrik Wilbek. 

  

Rådhusbetjenten Hr. 

Gumpe Dum er i vild-

rede. Jeg forstår det 

ikke, jeg var jo bare 

væk i 20 min, da ind-

bruddet skete. Hvor-

dan kunne de dog kla-

re at komme væk så 

hurtigt .  

Hr. Gumpe Dum søger 

nu ny stilling . 

Wilbek rykker justitsministeren. 
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