
LEJRAVIS

Torsdagen i 
billeder
I dagens lejravis har vi fundet en masse billeder 
frem! 

Du kan både mærke stemningen fra gårs- 
dagens fodboldlandskamp, få et indblik i Herlev-
spejdernes Zombie-kredsdag og se lidt af, hvad 
der er sket på dagens aktiviteter!  

Den avis du sidder med nu, er den næstsidste 
lejravis på Centerlejr 2021. Det betyder, at det nu 
er sidste chance for at sladre til sladderspalten. 

Så send os et tip, hvis du har noget saftigt sladder 
til lejrens sidste lejravis! 

Zombierne indtog 
Øksedal
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Zombierne indtog  
Øksedal

Vejret i morgen
Torsdag morgen er der risiko for tåge, så se 
dig godt for, når du står op. Skyerne holder 
ved det meste af dagen, men måske får vi 
lov til at se solen i løbet af formiddagen. Ud 
på eftermiddagen kommer der et par byger 
forbi. Temperaturen kommer til at svinge 
mellem 20-23 grader. 

Åh nej! På kredsdagen i går blev Herlevspejderne ramt af en zombie- 
apokalypse! Og faktisk var hele Øksedal tæt på at blive offer for et stort 
udbrud af zombievirus. I sidste øjeblik lykkedes det dog de seje spejdere 
at bekæmpe zombierne og finde vaccinen i sidste øjeblik.

Sporten kort
Tour de France
Den gule førertrøje:

Tadej Pogacar

Dagens vinder (torsdag):

Nils Politt

Etapens bedste dansker:

Kasper Asgreen (nr. 24)

Etapen kort: 

Feltet rullede ud på dagens etape 
uden Peter Sagan trak sig fra 
løbet på grund af de skader, han 
fik på 3. etape. 

I stedet var det holdkammeraten 
Nils Politt, der sørgede for noget 
at juble over hos Bora-Hansgro-
he. Han kom med i dagens store 
udbrud, der fik et forspring på 
mere end 15 minutter ned til 
feltet. Til sidst lykkedes det Nils 
Politt at køre alene i mål.

Desværre blev det en dag uden 
danskere i den sjove del af feltet.
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Sladderspalten

Send dit sladder:

Hos Østhimmerland holdt de 
begravelse i går. Fluen Brit 
var på tragisk vis druknet i 
sprit. Spejderne har rejst et 
mindesmærke.

Nørrebrospejderne inviterer førere 
og rovere til lejrbål i aften. Det er en 
oplagt mulighed for at nå at finde en 
lejrkæreste - langt de fleste hos Nørre-
brospejderne er singler! 

Medbring noget at sidde på og snacks 
eller en sangleg. 

Vi har hørt et solidt rygte om, at 
Karen fra Herlev og Cris fra Vrå 
er blevet lejrkærester! 

Lærke fra Østhimmerland Vaarst 
søger en lejrkæreste, som:

- Er højere end 175 cm

- Har lyst eller brunt hår

- Meget gerne har krøller

- Har en flot kropsbygning.

Men hans personlighed er det 
vigtigste, hvis den er god, bety-
der udseendet ikke så meget.

Hannah fra Sindal søger 
en lejrkæreste. Hun er 14 
år og søger en dreng på 
14-16 år, som er høj. Du 
finder Hannah i Sindals 
lejr. 

I går søgte redaktionen svar 
på, hvem eller hvad spejderne 
fra Vrå søgte, når de skrev 
‘ananas på dåse-pigerne’. Vi 
har nu fået et tip om, at det er 
de to tossede tropspejdere Asta 
og Anna fra Sindal. Deres kreds 
skriver endda, at de er til salg 
for to poser slik - det er da et 
tilbud, som Vrå ikke kan afslå!

Har du mistet/
glemt/aldrig fået 
din sangbog? Så 
findes den online 
her:
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Det føles stadig tungt i dag, at Danmark missede finalen med så små 
marginaler. Men her fra redaktionen siger vi tak for den store opbak-
ning! 

Torsdagen har budt på vandaktiviteter og finere madlavning. Vi har 
samlet nogle billeder fra aktiviteterne, så du kan se, hvad der er sket 
de steder, du ikke var med. 

Vinderen af vores konkurrencen blev Tobias fra Vrå, der som den 
eneste gættede kampens resultat. Tillykke! 

Redaktionen kommer forbi din lejr med præmien.

Lige ved og næsten... Aktiviteter
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Hjernevrideren

Dagens Quiz
Der er 12 måneder på et år. 7 måneder har 31 dage. Hvor 
mange har 28?

Et fly styrter ned på grænsen mellem USA og Canada. Hvor 
begraves de overlevende?

Hvad er de tre næste bogstaver i den her sekvens?

J, F, M, A, M, J, J, A, __, __, __, __

Du kører en bus. Ved det første stop stiger to kvinder på. Ved 
det andet stop stiger tre mænd på, og en kvinde stiger af. Ved 
det tredje stop stiger tre børn og deres mor på, og en mand 
stiger af. Bussen er grå, og det regner udenfor. Hvilken farve 
er buschaufførens hår?


