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Side 2 

Nyheder / leder 

 

Velkommen! Dansk Land Rover Klub, 

Region Midtjylland byder alle velkommen til 

årets landsarrangement. Forud for LAXI 

er gået utallige timers arbejde. Mange fra 

regionen har haft travlt med at forberede 

arrangementet. Der har skullet styres 

tilmeldinger, lejes terræn, laves 

hjemmesider og 10.000 andre ting. Men nu 

er vi endelig klar! Vi håber på, at vi har 

styr på det meste. Hvis ikke, så er det 

bare om at sige til! Vi er kun mennesker. 

Find en fra arrangementsledelsen eller 

henvend dig i baren, og vi skal gøre hvad vi 

kan for at hjælpe. 

 

Bladet du her sidder med er den daglige 

nyhedsavis. Her står både aktuelt stof, her 

er lidt underholdning for både voksne og 

børn og for dem midt imellem, og ikke 

mindst kan du følge dagenes program. 

Følg selv med på opslag ved informationen. 

Skulle der ske ændringer, eller skal du 

tilmelde dig et arrangement undervejs, så 

foregår det i informationen. 

 

 

 
 

 

 

 

Our foreing guests: Welcome to 

you all. We are very pleased to have you 

here! It is always very nice to see other 

people from the World Wide Land Rover 

Brotherhood. This magazine will be 

available each day of the meeting but it is 

unfortunately only available in danish.  

Please do not hesitate to contact the 

management of LAXI if you have any 

questions or comments. We are only people 

but hopefully we have thought about the 

most.. Most of us speak english else we will 

find a helper to translate. There will 

though be a joke in english every day. We 

hope you enjoy your stay with the Dansk 

Land Rover Klub. 

 

  

Kolofon: 

LAXI posten er skrevet til Landsarrangement 2011.  

Ansvarshavende for bladet er regionsleder Benny Jepsen. 

Bladet er lavet af Flemming Thomsen og Thomas Holm Krogh. Forslag til indhold til kommende 

dages aktuelle stof kan indleveres i informationen  
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Ugens program 
 

 

Søndag d. 24/7 

10:00 Pladsen åbnes for ankomst 

18:00 Fællesgrill er klar 

21:00 Officiel åbning af LAXI i teltet 

Mandag d. 25/7 

08:00 Frikørsel i Oksbøl (husk kort) 

09:00 Trial 

09:00 Greenlaningtur 1 

14:00 Greenlaningtur 2 

14:00 Hunderally træning 

18:00 Fællesgrill er klar 

21:00 Orientering om dagens forløb og om 

dagen imorgen 

Hele dagen: GPS løb 

Hele dagen:4wd.nu challenge 

Tirsdag d. 26/7 

08:00 Frikørsel i Oksbøl (husk kort) 

09:00 Trial 

09:00 Greenlaningtur 3 

14:00 Greenlaningtur 1 

14.00 Grønt bevis for børn (max 12 år) 

18:00 Fællesgrill er klar 

21:00 Resultater for Trial og orientering 

og om dagen imorgen 

23:00 Nat GPS løb 

Hele dagen GPS løb 

Hele dagen:4wd.nu challenge 

Onsdag d. 27/7 

08:00 Frikørsel i Oksbøl (husk kort) 

09:00 Team recovery 

09:00 Fællestur til LEGO land 

13:00 Winch recovery 

18:00 Fællesgrill er klar 

21:00 Resultater for Team, winch og 

orientering omdagen i morgen 

 

 

 

 

21:00 Seneste tilmelding af trophyhold 

Hele dagen GPS løb 

Torsdag d. 28/7 

08:00 Frikørsel i Oksbøl (husk kort) 

09:00 Greenlaningtur 2 

13:00 Hunderally 

14:00 Greenlaningtur 3 

18:00 Fællesgrill er klar 

21:00 Resultater for Team, winch og 

orientering om dagen imorgen 

Hele dagen GPS løb 

Hele dagen:4wd.nu challenge 

Fredag d. 29/7 

08:00 Frikørsel i Oksbøl (husk kort) 

08:00 5-bils trophy (start på banerne kl. 

09:00) 

18:00 Fællesgrill er klar 

Hele dagen GPS løb 

Hele dagen:4wd.nu challenge 

Lørdag d. 30/7 

08:00 Frikørsel i Oksbøl (husk kort) 

09:00 Stumpemarked 

10:00 Gymkhana 

Indtil kl. 14.00 GPS løb 

Indtil kl. 14.00 4wd.nu challenge 

15:00 Minitrophy 

18:00 Fællesgrill er klar 

19:00 Festmiddag 

21:00 Udnævnelse af vindere i de 

forskellige dicipliner 

Indtil kl. 14:00 GPS løb 

Søndag d. 31/7 

14:00 Afrejse og lukning af LAXI 
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Dagens opdatering 

På denne side vil der i den kommende uge 

komme til at være dagsaktuelle beretninger 

fra hvad der er sket siden i går. Følg med! Men 

da vi ikke har meget at berette fra i  går, på 

nær af at vi havde travlt med at blive klar, så 

får du derfor beretningen om Region 

Midtjylland siden regionen blev startet for 

snart 30 år siden. 

Region Midtjyllands Historie 

Den 21. november 1982 blev der holdt 

stiftende regionalforsamling for region 

Midtjylland. Regionalforsamlingen startede kl 

13.00 på Hotel Vejen. Regionen kom til at 

dække hele telefonområde 05; Derfor også 

regionens logo, som nogle husker. 

Området som regionen dækkede var egentligt 

en del af den allerede eksisterende region 

Midtjylland, men da den resterende del af 

"storregionen" var den østligste del, blev denne 

del kaldt Østjylland, og vi blev Midtjylland. 

Siden starten af regionen har der været flere 

regionsledere. 

Første mand i spidsen for regionen var Holden 

Sørensen, som også var medstifter af regionen. 

Han sad 1982-1985. 

Efter ham fulgte Ulla Sørensen, som sad 1985-

1987. 

Så kom Frimodt Petersen på posten, og han var 

regionsleder 1987-1991. 

Herefter kom Hartley Nielsen til, og han sad 

1991-2000. 

Da Hartley blev landsformand midt i en 

valgperiode, overtog Thomas Holm Krogh 

posten umiddelbart efter landsråd 2000. 

Thomas var regionsleder i 9 år indtil 

regionalforsamlingen 2009.  

Fra 2009 overtog Benny Jepsen posten, og 

besider den i dag. 

I 1987 begyndte regionen at holde 

weekendarrangementer, hvilket meget hurtigt 

viste sig at være en god ide, som stadig holder 

ved. I dag er det tæt på at der er et 

regionsarrangement hver måned året rundt. I 

1987 begyndte også vores klubaftner, og i dag 

er der klubaften 12 gange om året; Med så højt 

et aktivitetsniveau kræves der yderst aktive 

medlemmer, og det må man jo sige at vi har. 

Da regionen begyndte at tage på weekendture, 

blev det hurtigt klart at man måtte have et 

regionstelt, og det store grønne telt blev 

anskaffet. Det tjente regionen vældigt godt, 

men på grund af at det var noget klodset og 

tungt at slå op, investerede regionen i 1991 i 

UFO´en, som er et betydeligt lettere og 

nemmere at håndtere. Da regionen blev ved 

med at vokse, og da antallet af aktive 

medlemmer fulgte med, blev det besluttet at 

købe endnu et regionstelt. Dette telt blev 

delvis finansieret af regionsmedlemmerne, og 

vi har måttet udvide det i 2001, da vi simpelthen 

bliver ved med at få flere aktive medlemmer. 

 

Til at transportere alle herlighederne 

anskaffede regionen en trailer. Det var en 

noget interimistisk model, og derfor købte 

regionen efter en vakelvoren periode en større 

og bedre trailer. Denne holdt til regionsbrug 

indtil foråret 2002, hvor den blev udskiftet 

med en helt ny model, som vi nu er meget glade 

for. 
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Lejren. 

Allerede onsdag ankom de første medlemmer 

til pladsen for opmærkning af veje og pladser 

m.m. 

Torsdag kom Bisgård Teltudlejning’s store 

lastbiler med det 600m3 store festtelt.  

 

Toilet/badevogne blev installeret med vand og 

afløb. 

Fredag fik vi Varde kommnunes beredskabs 

godkendelse af pladslayout, afstandskrav, 

brandsikkerhed og nødudgange  i festtelt. 

Baren blev installeret og afprøvet!!! 

Retningslinier for festteltet. 

Teltet er under et landsarrangement det 

naturlige samlingspunkt, især hvis vejret ikke 

arter sig er det vigtigt at det er et hyggested 

for alle. Vi har derfor vedtaget at hunde ikke 

har adgang til teltet og rygere henvises til 

udendørs rygning. 

 

Problemer 

med vand og EL Ring til Peter på 22734151 

 

Rengøring af toilet og 

badevogne 

 
Foregår dagligt: 

9.30 – 10.00 

14.00 – 14.30 

19.30 – 20.00 

 

Morgenbrød 

Morgenbrød bestilles i baren inden kl. 18.00 og 

kan afhentes næste morgen kl. 8.00

 
Undgå køen hos bageren 

 

Fadøl 

 
koster 15kr. men du kan købe 8 ølkuponer for 

100kr. og derved kommer prisen ned på sølle 

12,50kr.  

 

Søde sager 

Baren sælger Chokolade bar – is – vand ½l. – 

sodavand ½L. – slush ice – popcorn – 2 

pingvinstænger for 10kr. stk. 

Køb 7 rabatkuponer til dette for en flad 50’er 

 

Brandmyndighederne 

har påpeget at der, af sikkerhedshensyn, kun 

må stå en bil på hver plads på campen.  

 

 



  Nyhedsavis for Region Midtjyllands Landsarrangement 2011  
 

 
Side 6 

 

Greenlaning 

Når man kommer til en fremmed landsdel bør 

man ikke snyde sig selv for at udforske egnen. 

Dette kan gøres på egen hånd – med hjælp fra 

turistkontoret eller,  på LAXI, deltage i et 

eller flere greenlaningture arrangeret af lokale 

folk med næse for at finde de spændende, 

kønne og interessante steder her i det 

vestjydske. 

Vi har fået Max – Carlsen og Jannik til hver at 

lave en tur. Hver tur køres 2 gange så det er 

bare at skrive sig på tilmeldingssedlen på den 

eller de ture man vil deltage i. 

Greenlaning 1 er lavet af Max og turen starter i 

Ho, via Blåvand, Vrøgum, Varde, Alslev, 

Marbæk, Kjelst. 

Kan køres af alle landrovere, dog er der et par 

steder hvor grenene kommer lidt tæt på, men 

ikke noget alvorligt. 

 Lgd. 90 km. Tid. ca. 3 timer 

Turen køres mandag kl. 9.00 og tirsdag kl. 

14.00 

Greenlaning 2 er lavet af Carlsen og  starter i 

Ho, og går ad hyggelige små sogneveje i og 

omkring: Ho, Henne, Home, Varde og slutter i 

Oksbøl, grus forekommer, men kan køres af 

alm bil. 

Km ca135 og tager ca 3 – 4 timer 

Der gøres et holdt ved blåbjergstenen  

På turen vil man kunne opleve: 

Blaavand zoo - Brand Bil Museum - Fakta 

Oksbøl - Fiskeri-Og Søfartsmuseet – 

Fodboldgolf - Henne kirke - Henne Lysestøberi 

- Heste Ridning - Hundemad (ligger på landet) -  

Karlsgaarde El museum. - Ost    De der sætter 

pris på god lokal ost kan hente den her. - Rav 

Muset - Sea West - .Tirpitz Bunker 

Carlsen har noteret koordinater på samtlige 

seværdigheder på turen, så hvis man har lyst 

kan man få koordinaterne på SD kort passer til 

de fleste garmin gps eller overført med mini 

usb, kræver PC, ved henvendelse til Carlsen på 

20896863. 

Turen køres mandag kl. 14.00 og torsdag kl. 

9.00 

   

  
 

Greenlaning 3 er lavet af Jannik Tøtrup og 

turen starter og slutter i den skønne lille 

landsby Ho. Herefter køres der ud i den skønne 

og flotte Vestjyske natur.  

Der er masser af dyre vildt i området, er vi 

heldige ser vi store flokke af krondyr. 

Området har den største bestand af 

vildtlevende kronvildt i hele Danmark. 

Vi kommer igennem militærets store 

øvelsesterræn, det største øvelsesterræn i 

hele Nord Europa. 

Vi gør kort stop ved Tirpitz stillingen, et af 

krigens store byggerier, som tyskerne stod 

for. Stillingen er i dag museum, et af de mest 

besøgte i hele Vest og Sønderjylland. 

På den videre tur er der stor mulighed for at se 

råvildt på nært hold, hvis vi er heldige. 

Et andet stop er ved flygtningekirkegården. I 

efterkrigstiden var Oksbøl en af de største byer i 

DK, netop på grund af de mange flygtninge vi 

husede. Det vil I høre mere om ved 

vandrehjemmet, som i flygtningelejren var 

sygehus. 

I, der ikke har prøvet det, vil også få en 

strandtur på Børsmose strand. Vi kører fra 

Børsmose til Kærgaard, som måske huskes for 

den store kemiske forurening, som heldigvis er 

ryddet op. 

Turen går også forbi sømærket i Kærgaard, 

hvor vi også kan se den begravede egeskov. 

http://www.google.com/imgres?q=landrover&hl=da&biw=1162&bih=610&tbm=isch&tbnid=pePxb91j2UFRrM:&imgrefurl=http://www.rebornco.com/landrover.htm&docid=77e_S9xEKwOmuM&w=666&h=500&ei=iF0pTqmZLMrJsgbYn_nfCw&zoom=1
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Børnenes side 

Kan du regne? 

Så få firkanten til at passe 

 
 

Keder du dig? 

Hvem finder først 10 regnorme? 

Regnorme har det med at komme op til overfladen i 

regnvejr. Bagefter kan regnormene bruges til fiskeri 

eller krabbefangst. Eller man kan bygge et hjem til 

regnormene, helst af gennemsigtig plastik. F.eks. en 

ferskenbakke/ blommebakke. Nederst ler, så jord og 

så sand. øverst græs med rod og visne blade. Se 

hvordan regnormene laver gange , æder bladene og 

omdanner bladene til jord. 

 

Find vej 

Land Roveren skal tankes 

Kan du hjælpe den med at vise vej? 

   
 

 

 

 

 

 

 

Hvad gemmer sig herunder?  

 
Dagens tegning 

Her er en turpakket Land Rover 88”, som du kan 

farvelægge:  
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Land Rover historien 
Land Rover historien startede meget tidligere 

end hvad vi går og tror. Viste du for eksempel, 

at Land Rover begyndte med produktion af 

symaskiner og cykler eller at den første Land 

Rover var baseret på en udslidt Willys Jeep? 

Ved du hvilken Land Rover model der havde 

kodenavnet ”Tempest” (Storm/Uvejr) eller 

hvornår Land Rover kunne fås med 

synkroniseret gearkasse? Hvis ikke, så følg 

Land Roverens historie på denne side i løbet af 

landsarrangementet, hvor vi hver dag afslører 

en ny lille del af Land Rovers historie. 

•1860´erne  J.K. Starley starter virksomhed i 

Coventry. Han starter med at producere 

symaskiner til lokalområdet.  

 

•1884   Rover “Sikkerhedscyklen” introduceres. 

Starley introducerer en tidlig tri-cykel. Her 

ses første gang navnet ”Rover” koblet til et 

produkt. 'Safety' cycles are introduced. Rover 

Sikkerhedstricyklen efterfølges af Rover 

Sikkerhedsbicyklen.  

 

Rover Sikkerhedscyklen var forgængeren for 

den moderne pedalcykel. Rover betyder 

vandringsmand. Rover Sikkerhedscyklen blev 

faktisk så berømt, at Cykel på polsk den dag i 

stadig hedder ”Rower”.  

•1888: Rover Electric Carriage blev udviklet. 

Den driftige Starley laver Coventry´s første 

bil. En elektrisk trei-cykel, som dog aldrig blev 

sat I produktion.  

•1896   Firmaet ændres til Rover Cycle 

Company Limited.  

•1904   Rover begynder at bygge sine første 

biler. 

 

•1906   I dette år opgives cykelproduktionen til 

fordel for udelukkende at producere biler.  

•1920-30´erne: I disse år gror virksomheden 

indtil depressionen. I 20´erne er Rover et af 

storbritaniens vigtigste bilmærker. Væksten 

flader dog ud I slutningen af 20´erne, og 

Rover Company Limited lider voldsomt under 

depressionen i 30´erne.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/2e/Rover_Six_1910.jpg
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Lokalområdet 

I er havnet i et af Danmarks mest velbesøgte 

turistområder. Dermed er her utroligt meget 

at se på. Specielt tyskere er meget glade for 

dette område, ikke mindst på grund af den helt 

fantastiske kystlinie, som giver mulighed for 

mange timers oplevelser, uanset om man er til 

badning i sol eller vand, er til windsurfing, 

gåture eller bare natur og strandleg. 

I en omkreds af få kilometer er der desuden 

også rig mulighed for at opleve alt fra 

levendegjordte historiske værksteder over 

legeaktiviteter såsom Legoland og Lalandia til 

action aktiviteter som Kitesurfing, havkajak og 

så videre. Så går dagene ikke af sig selv, så er 

det bare om at slå op på nettet eller besøge 

turistkontorerne her i området.  

Du finder de lokale turistkontorer her: 

Blåvand: Fyrvej 106 

Henne Strand: Strandvejen 415A 

Oksbøl: Oksbøl Industrive-j 18 

Varde: Otto Frellos Plads 1 

Disse steder kan give dig indgående 

information om hvad der sker, og hvor man gør 

hvad. På denne side vil der i løbet af ugen 

komme indslag og omtaler af forskellige ting, 

som måske kunne have interesse. Men der sker 

som sagt meget mere end vi her kan nå at 

skrive. 

Henne Strand er både strandliv, shopping og 

masser af aktiviteter for børnene. Her findes 

et bredt udvalg af butikker, hvor der 

forhandles alt fra mærkevaretøj til Georg 

Jensen julepynt. Det hyggelige torv 

umiddelbart før nedgangen til stranden er 

samlingspunkt for hele familien med cafeer, 

butikker og legeplads.  

Henne Kirkeby Kro er kendt i hele Danmark 

for sine fantastiske kulinariske oplevelser 

baseret på friske råvarer, som hentes i haven.  

Golf.Lidt udenfor Outrup ligger golfbanen, som 

også er en ”Pay and Playbane”.  

Speedway.Som noget helt 

specielt for området er Outrup 

kendt for sin speedwaybane, hvor der køres løb 

hele året rundt.  

Ved Henne Mølle Å er der mulighed for at 

overnatte på det fredfyldte Henne Mølle Å 

Badehotel. 

  

Badehotellet er tegnet af arkitekten Poul 

Henningsen. 

 Det autentiske badehotel ligger ved Henne 

Mølle Å’s udløb i Vesterhavet midt i den skønne 

natur med hede, klitter og stranden.  

Nørre Nebel og Outrup er gode handelsbyer, 

der ligger som perler på hovedvejen, der går op 

langs Vestkysten. 

Begge byer har et godt handelsliv med mange 

forskellige butikker. Der findes desuden 

fritidscenter og sportshal, samt svømmehal og 

tennisbaner i Nørre Nebel.  

Hos Nørre Nebel Minimarked, kan man leje 

skinnecykler og køre ad den gamle 

jernbanestrækning til Nymindegab, som er den 

eneste strækning med skinnecykler på 

Vestkysten. Hent en brochure på 

turistinformationen eller læs mere på 

www.skinnecykler.dk 
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Kære deltagere på årets 

Landsarrangement. 

Jeg er meget glad for, at jeg her får mulighed 

for at ønske jer alle et fantastisk 

Landsarrangement. Jeg ved, at der fra 

Region Midtjyllands side er lagt mange 

ressourcer i at skabe de perfekte rammer for 

årets arrangement.  

For mig som Direktør for Land Rover i 

Danmark er det en fornøjelse med en så stor 

og aktiv klub, der samles omkring det mærke 

vi repræsenterer. I er alle gode 

ambassadører for Land Rover og det vil jeg 

gerne her sige tak for. Uanset om vi kører i 

en ældre Serie bil, en nyere Defender, en 

Freelander, Range Rover Sport, Discovery 

eller Range Rover, deler vi samme passion 

for vores britiske bilmærke. Jeg har desværre 

ikke selv mulighed for at besøge jer i denne 

uge, men jeg har fået præsenteret 

programmet for ugen, og jeg ved at I alle vil 

få nogle fantastiske dage.    

Jeg er tit blevet spurgt om, hvad der er 

specielt ved at køre i en Land Rover? Og jeg 

er efterhånden kommet frem til, at det kan 

destilleres ned til et enkelt ord: overskud. 

Når jeg i dag kører i min Range Rover giver 

det mig overskud at vide at jeg sidder i et 

køretøj hvor jeg stopper før bilen gør det. Af 

personlig erfaring ved jeg, at jeg kører i en af 

markedets mest sikre biler, der bogstaveligt 

kan modstå en modkørende bil. Jeg ved, at 

uanset vejr, kan min bil komme frem, og jeg 

ved at bilen har overskud til også at hjælpe 

andre med at komme fri fra eventuelle 

problemer. Disse og mange andre faktorer 

giver mig det netop omtalte overskud. Det 

betyder også, at jeg oplever, at netop Land 

Rover ejere har overskud til i trafikken at tage 

hensyn til andre, at give plads og altid være 

klar til at hjælpe andre.   

Alle i Land Rover organisationen er i 

skrivende stund travlt optaget af at planlægge 

og forberede den nok vigtigste introduktion 

for Land Rover siden 1948. Jeg taler 

naturligvis her om Range Rover Evoque. 

Bilen der forener banebrydende design, med 

luksus, køreglæde og komfort og dette uden 

at gå på kompromis med Land Rovers DNA. 

Jeg har selv haft fornøjelsen at køre i bilen, 

og den levede fuldstændig op til de store 

forventninger jeg havde til den. Ultimativ 

kørekomfort on road og meget overbevisende 

off road egenskaber. Det sidste vil måske 

interessere en enkelt eller to af deltagerne 

her på Landsarrangementet  I morgenens 

LAXI Posten vil I kunne læse mere om Range 

Rover Evoque. Og vi glæder os naturligvis til 

at kunne introducere bilen på det danske 

marked til september. 

Noget som vores mærke kan som ingen 

andre på markedet, er at være katalysator til 

at fortælle historier. Helt tilbage fra 1947 hvor 

de første tanker omkring Land Rover så 

dagens lys, har bilen været brugt til at fortælle 

historier. Netop fordi vore biler er så meget 

mere end bare en bil, giver brugen af bilerne 

og alle oplevelserne vi får med dem, en 

fantastisk grobund for at fortælle historier. Og 

jeg er helt sikker på at også dette 

Landsarrangement vil skabe en masse gode 

og sjove Land Rover historier. Nogle måske 

mere sandfærdige end andre  

Jeg vil slutte med at ønske jer alle nogle 

fantastiske dage med gode venner og en 

masse dejlige Land Rover oplevelser. Og 

husk: pas på jer selv og hinanden. 

Vi ses derude på vejen eller i terrænet  

 

 
 

Per Temmesen 

Direktør 

Land Rover Danmark A/S 
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Hunde. Der er mange hunde på LAXI.  

Når der er så mange hunde, der ikke kender 

hinanden er det hundenes natur at markere 

territoriet. Vi må derfor kraftigt indskærpe at 

hunde altid skal føres i snor og holdes under 

opsyn.  

Hunde der står og gøer uden for en 

campingvogn kan være en ren pestilens for 

omgivelserne og kan ødelægge den gode 

stemning på pladsen. 

Hundenes efterladenskaber fjernes naurligvis 

af ejerne.  

Hvis du og din hund trænger til en rigtig 

luftetur kan vi henvise til hundeskovene.  Den 

nærmest er: 

Ål Plantage 

Adresse: Oksbøl, , 6840, DK 

GPS: Bredde: 55.6333313, Længde: 

8.2692003 
 

 

 
 

 

 

Hotspot. 

Der er installeret trådløst internetopkobling i 

fællesteltet. 

Det trådløse netværk er: 

Ssid: LR2011 

Kode: Oasen2011 

Det er krypteret men understøtter både tkip 

og aes kryptering 
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Side 12 

BAGsiden 

 

Daily quote: 

“A Land Rover doesn't leak oil, it just marks 

it's territory.” 

 

SUDOKU 

 
 
 

 I retten: 

- "...Og De er tiltalt for at have solgt piller der 

skulle give evigt liv. Har De været tiltalt før? " 

- "Ja...i 1647, 1723 og 1918." 

 
Lille Mette er med sin mor i zoologisk have. 

Da de kommer forbi elefanthuset, spørger hun: 

"Mor, hvordan kommer babyelefanter til 

verden?" 

Moderen kigger fortvivlet op i luften. 

Lille Mette: 

"Du skal ikke prøve at bilde mig ind, at storken 

kommer med dem også!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens sjove skilt: 

 
 

 

A husband was in BIG trouble when he forgot 

his wedding anniversary.  

"Tomorrow," his wife angrily told him, "there 

had better be something in our driveway that 

goes from zero to 200 in two seconds flat!"  

The next morning, the wife looked outside and 

saw a small package in the driveway. She 

brought it inside, opened it .... and found a 

brand new bathroom scale.  

Funeral services for her husband have been set 

for Saturday ... 


