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Mandag var det bursdagsfeiring for alle som har bursdag i
løpet av leiruka. Til sammen var det 17 deltakere på festen
(inkl. Niffen som var moralsk støtte og kakespiser).  Av de 17
var det 12 bursdagsbarn. Det yngste var 6 år og det eldste 44.

På programmet stod
blant annet å lage vår
egen bursdagskake,
hvor vi  hadde omtrent
ubegrenset med seig-
menn og nonstop som
kakepynt. Deretter  var
det mimeleik hvor vi
skulle mime alt fra
småspeider til helikop-
ter.

Så var det endelig tid
for å spise de fantas-
tiske kakene våres.
Praten gikk lett, så lett
at et forsøk på hviske
leiken ble noe mislyk-
ket. Før selskapet tok

slutt ble det arrangert
ballongleik, hvor den
som klarte å stå igjen
med en usprukket
ballong, ble kåret til
vinner.

På festen fant også to
�liksomtvillinger�
sammen etter å ha vært
separert i 15 år. De
heter Rønnhaug
Strandabø (Sykkylven)
og Ann Helen Kaldhus-
sæter (1. Vegsund)
Begge to er født på Åse
sykehus i 14- tida om
dagen.

De har tidligere møtt
hverandre på peff-

samling her i Sykk-
ylven, men det var først
på bursdagsfesten her
på leiren at de fant
tonen.

Før vi gikk ble det også
utvekslet adresser. Så
får vi håpe at det
kommer noen lange og
gode speider vennskap
ut av dette fine arrange-
menter.

Ukjent

Mange
lommebøker

savnet.

Til sammen har
vakta fått melding
om ti lommebøker.
Bare to har kommet

til rette. Pass på
verdisakene deres.
Husk også å melde
fra dersom savnede
gjenstander finnes

igjen slik at de ikke
leter etter noe som

ikke er borte.

Verden
Renta skal ned

- Det er mer enn 50
prosent sjanse for at
regjeringen sitter til
valget i 2001, sier Kjell
Magne Bondevik.
Statsministeren lover
også lavere rente i året
som kommer.

Rodal møter
Kipketer på Bislett

Alt er duket for en
toppduell mellom
Vebjørn Rodal og
Wilson Kipketer under
Bislett Games.
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Sol og historie
Byvandring i Ålesund. Null shopping.
Full historiepakke. Høres kjedelig ut??
SÅ feil!! Glimrende vær. Glimrende
guide. Glimrende tur

 Christian Nordbach &
Jan Tore Brustad, Steinkjer

Tirsdag. Klokka er 17.30
og vi ser en stor støvsky
nære seg i horisonten.
Støvet legger seg og  ut av
skyen kommer bussen,
som skal frakt en gjeng
med rovere og ledere til
Ålesund.

I steikende sol, langbukse
og null aircondition gav
bussen oss en
minneverdig og varm tur
utover. Et par stopper ble
innlagt, og flere liter is og
brus ble innkjøpt (som på
et utrolig vis forsvant
hmmm..??)

Endestasjon for turen utover
ble på toppen av Aksla,
Ålesunds byfjell. På toppen
av Aksla står et stort
monument kalt Kniven,
under denne møtte vi vår
ledsager for dagen, byens
store historiker, Harald
Grytten.

Målet med turen var å få
en kort, men interessant
versjon av Ålesunds
historie.

Forventningene var blandet,
ville dette bli nok en kjedelig
og faktapreget bytur, eller
ville det bli en glimrende
reise gjennom en bys flere

tidsepoker??

Grytten startet ut med
utrolige forklaringer fra alt
fra den helt unike
Jugendstilen til den griske
sunnmøringen. Ironi og en
god porsjon selvtillit preget
fortellingene. Et godt
eksempel er da han stilte
seg opp på krakken sin og
sang Ålesunds bysang uten
tvil og blygsel.
Imponerende. Han ledet an
nedetter fjellet, hele 418
trinn (phuu..). En vesentlig
del av fortellingen om byen
omhandlet brannen i 1904.
Med en utrolig glød og
fortellerevne satte Grytten
oss rett inn i historien som
hovedpersoner.

Vi gikk gjennom byens
gater og stoppet nede ved
bryggene der vi fikk vite
opp havet til navnet
�Ålesund�, sundet er som ei
dyp, smal renne også kalt en
ål. Vi takket guiden før vi
steg om bord på bussen vår.

På vei hjem bestemte
bussjåføren seg for å gi oss
en liten innføring i sine
hjemtrakter. For å forklare
sin egen hjemlengsel til
bygda si stoppet han opp og
leste opp et dikt. Turen
endte i den støvskya  vi
starta i 4 ½ time senere.

Er doen et egnet
sjekkested?

Kan dere ikke finne en
koseligere plass for å få
nye bekjente? Vi som
bor nærmest vil sove
etter 2330.

PS: Ikke smell så med
døra da!

Anne Betty Sædal
Tr.heim FSK

Spytt ut! er Vellebrølets
«Ordet fritt» Vi tar i mot

inlegg i tipskassa i
vaktteltet. Innlegg må

være underskrevet, og vi
forbeholder oss retten til å
velge hvilke innslag som

trykkes.

Gratulerer med 11-års dagen, vår alles kjære Sara
Hilsen alle fra Oppdal 2

Kristian Haugen (11), Matias Skasem (7) og Magnus Skasen (9)
Fra melhus rydder. Skjetne og Klæbu hjalp også til. Dette var etter
bli-kjent aktiviteten, og en effektiv manngard renska området på
under 1 minutt.
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