
 Tirsdag den 22. juli 2008 
 

 
 

Det er 
godt at 
forbinde 
  
Helt i tråd med redaktørens 
ambition om at være politisk 
korrekt og ikke sprede onde 
rygter, er temaet for dagens 
ceremoni at være politisk korrekt 
og prøve at forstå dem man 
synes er unaturlige og 
urealistiske. Derfor skal vi alle 
lytte til vestafrikanske trommer i 
eftermiddag.  
 
Sander indleder ceremonien 
med vestafrikanske 
trommerytmer. ”Lyt efter de 
vestafrikanske trommer i 
horisonten kl. 15” råder Sander 
alle lejrdeltagere. 
 

 
 
Årets ceremoni skal forbinde 
Vestafrika med Østafrika. De skal 
forbindes for at forstå hinanden. 
”Det overnaturlige skal forstå det 
naturlige, og omvendt 
selvfølgelig”, forklarer Sander. 

 
Sander forklarer at vi mennesker 
normalt har grænser mellem det 
naturlige og realistiske og det 
overnaturlige og urealistiske.  
”De grænser skal flyde mere”, 
synes Sander.  
 

 
Sander med vestafrikansk 
tromme mod vest, østafrikansk 
tromme mod øst, fronten mod 
syd og ryggen mod nord.  



Derfor skal vestafrikanerne 
indlede årets ceremoni. 
Redaktøren frygter dog at nogle 
af festdeltagere fra aftenens fest 
vil forbinde de vestafrikanske 
trommerytmer med 
morgenopvarmning.  
 
Derfor denne advarsel:  
 

De vest-
afrikanske 
rytmer kl. 15 er 
IKKE morgen-
opvarmning! 
 
 
NOTE: 
 
Morgenopvarmere der af den 
ene eller anden grund ikke kan 
stå stille, henvises til at Randers 
Regnskov.  
 
- Spørg efter Samson. 
 
 
 
 

 
- når trykket stiger. 

Konkurrencen 
 
’Gæt en neger’ 
 
Vinderen af Gæt en neger er 
ikke fundet. Redaktionen fik kun 
en fejlagtig besvarelse inden 
mandag kl. 14, som var 
deadline.  

  
Negeren var Koku, som derfor 
vinder at få sit billede i avisen 
alene.  
 
Koku udtaler: ”Jeg er glad for at 
vinde, men jeg synes det er 
ærgerligt at der ikke var en 
mand i 30 års alderen der 
gættede mig”.  
 
Det tror Koku nemlig kunne have 
ført til mere.  
 
 
 



Er der grønt lys? 
 
Måske nogen har bemærket de 
små laminerede visitkort med en 
grøn snor i, der er i omløb på 
lejren. Kortene kommer fra 
single-kampagnen som African 
Times har skudt i gang. For det er 
politiks ukorrekt at være single. 
Og det er politisk korrekt at være 
en familie. Det er redaktøren 
træt af. African Times erklærer 
hermed lejren for singlelejr. Ud 
med familierne, ind med 
giftemodne singler.  
 
For at være genkendelig for sin 
med-single, kan alle singler få et 
mørkegrønt bånd på i Infoen. 
Det ser således ud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For at skyde single-kampagnen 
rigtig godt i gang, udlover 
African Times en date: 

 

KLIP UD OG VIND: 
 

 
Julie er 22 år og kommer fra 
Århus. Julie er en sød og i 
bund og grund fuldstændig 
almindelig dansk pige med 
interesse for det afrikanske.  
 
Du kan vinde en ½ times date 
med Julie ved at klippe dette 
ud, udfylde med navn her: 
 
_____________________________ 
 
- og afleverer på redaktionen 
inden onsdag kl. 16. 
 
Daten foregår i Kagefeen 
onsdag aften kl. 19.30-20.00. 
Julie forventer at blive 
trakteret. 
 
Vinderen får direkte besked. 


