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Ellisk invasion af Danmark
Under dække af at lave
en fredelig ﬂødeøvelse
trængte fremmede
styrker i weekenden
ind i Veddelev.
Af Claus Kjærsgaard

Lad dig ikke narre. De virker
meget sympatiske, smilende
og joviale, de mennesker du
ser her. Men Fjordbyerne
Roskilde snyder man ikke så
nemt. Vi kan nu afsløre, at
fremmede styrker nu i 30 år
har opereret i Roskilde Fjord.
Og de nu så selvsikre, at de
uden blusel opererer i dansk
farvand.
Det handler om Den Kongelige Elliske Marine, der i
weekenden fejrede sin 30 års
fødselsdag. Det skete med en
sejlads, der startede i Marbæk og sluttede i Veddelev
Havn. Efter naturligvis at
have været omkring øen Elleore.
Det er svært at beskrive
kongeriget Elleore i få ord,
men nysgerrige kan klikke
sig ind på elleore.dk. Her

Slå alarm, hvis du ser disse mennesker i Roskilde Havn. Den Kongelige Elliske Marine hævder, at den er fredelig, men kan man
nu stole på det? Bemærk for eksempel hvor glubsk hunden ser ud...

kan man blandt andet læse
om kongerækken, der startede med Erik den Lange og
blev efterfulgt af Leo den
Lille.
Hjemmesiden kommer
også ind på det, man beskriver som »Roskildegardens
mislykkede angreb på riget i
1969«.
Selv om det nok er gået de
flestes opmærksomhed forbi,
er der altså en konflikt mellem Roskilde og det selvbestaltede kongedømme. Derfor virker det stærkt
bekymrende, at Veddelev så

åbenlyst fraterniserer med
fjenden. Ifølge Fjordbyernes
oplysninger har elleoreanerne infiltreret centrale funktioner i Veddelev og enddog
fået nøglen til havnen. Der
er en stærk mistanke til at
havnefogeden i virkeligheden er en Elleroaner.
På papiret hævder de gode
elleroanere, at deres flåde
kun skal bruges til forsvar af
Elleore fra søsiden, men det
er svært at tro på.
Der er tydeligvis tale om
en hærdet styrke, i hvert fald,
hvis man skal dømme efter

den »sildesalat« officererne
bærer rundt på.
Vi har naturligvis kontaktet Forsvarsministeriet om
den foruroligende udvikling.
Her virkede man dog påfaldende ubekymrede. Fjordbyerne fik dog det klare
indtryk fra telefonsvareren,
at man i givet fald er klar til
at sætte et nyt overraskelsesangreb ind, igen med Roskilde Garden. Det lader til, at
det planlægges i al hast at
sætte M/S Sagafjord ind.
Så kan de lære det, kan
de!

Hvalsøløbere prægede Roskilde Gadeløb
25 hvalsøfolk løb med, da Roskilde Gadeløbblev afviklet. »De
langsomste af os blev overhalet hele to gange af de letbenede
kenyanere der traditionen tro vandt løbet. Men det gælder jo at
deltage og ikke at vinde,« fortæller Hvalsøl Løbeklub selv.

Elleoransk honnør

Lige nu er det formentlig kun Roskilde Gardens tilstedeværelse, der forhindrer et egentlig angreb på Roskilde fra Elleore.

Konservativt
sommerstævne

Til gengæld løb de hurtigste fra Hvalsø var i imponerende tider
og blev kun slået af næsten professionelle løbere.
Bedste på 5 km:
Pia Lauritsen 22.09 – blev nr. 3,
hos herrerne Jan Skovrind 21.53
Bedste på 10 km:
Michael Gundmann 36.35 (nr. 6) og
Anna Marie Widding 43.47 ( nr. 6)

Det europæiske samarbejde og det kommende valg til Europaparlamentet var emnet for de sommerstævne, som de konservative i Roskilde holdt på Svenstrup. 120 deltog i stævnet, hvor
blandt andet den lokale kandidat til Europaparlamentet, Christian Wedel-Neergaard og udenrigsminister Per Stig Møller var
blandt talerne. Ud over talerne var der arrangeret naturskole for
børnene, rundvisning i hovedbygningen og en særdeles populær mulighed for en tur i skoven med hestevogn.

4 sølv og 3 bronzemedaljer til RCR-ryttere
Ved et meget flot DM arrangement arrangeret af Hobro Cykel Klub blev de danske mesterskaber
for børn og unge afviklet i den forgangne weekend. De unge cykelryttere fra Roskilde CR klarede sig flot ved DM, der blev afviklet i Hobro. Kun en guldmedalje manglede i høsten, der blev på
4 sølvmedaljer og 3 bronze medaljer.
I U11 klassen kørte Anders Mielke en sølv og en bronzemedalje hjem i henholdsvis linieløb og
enkeltstart. I U15 klassen blev det til 3 medaljer til Elias Helleskov Busk - sølv i både linieløb og
enkeltstart samt en bronze medalje i holdkonkurrence sammen med Esben Clapp og Patrick
Olesen. I U17 blev det også til bronze i holdkonkurrencen med Alexander Kamp, Daniel Mielke
og Morten Madsen. I U17 klassen sluttede Simon Frederiksen af med en sølvmedalje i linieløbet, hvor han kom hjem i et 4 mandsudbrud.

Trods regnen mødte en del op lørdag formiddag da Lejregårdens Børnehave holdt Åbent Hus
for at vise hvordan et nyt projekt med handikapridning foregår. Her hører Rikke Rahbek om tilbudet.
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