
JULELØB 2011 

Årets Juleløb var en tur rundt i Boserup, hvor man ved start og hver post fandt en 
seddel med følgende skrift, der viste videre til næste post. Når man havde løbet fra 
start til post 5, kunne man ved at tegne banen se, at den var en 5 takket stjerne. Alle 
poster og mål var beskrevet med anagrammer, som også havde været lagt ud i 
julekalenderen, så man ved at løse anagrammerne kunne finde posterne på forhånd. 

På posterne var anagrammet suppleret med den rigtige postbeskrivelse. Post 3 var en 
undtagelse idet det var den rigtige beskrivelse, der var lagt ud på nettet. 

må tyngden stoPpe de to søstre  
Post et er mod øst på stendynge 

Pet øver frokostfangst ved tænkesprog 
Post to er ved grøfteknæk vest for spang 
søde fromme søstre frister ej oFre 
Fjerde er mose firs meter øst for sø 

Pynten oppe er den tredje 
Flov fængslet soner tuder i gemme arrest 
Fem er længst i nordvest af tre gule moser 
Senest tyder idiot Jimmis stjerneleg 
Sjette er i sydlig mose midt i stjernen 
tå i kleMme fodskade ærgrer syv søskende 180 
Mål er kasse ved digeknæk 180 meter syd for sø 

Dette gav anledning til sangen i instruktionen bygget over: Juletræet med sin pynt. 

Her spilles der på dobbeltbetydningen af ordet pynt. I selve sangen var der flere 
steder fjernet det sidste ord i linjen, hvilket man opdagede når man forsøgte at synge 
den. Du kan jo prøve om du kan finde de manglende ord i sangen ud fra ovenstående 
beskrivelser. Og så kan du jo prøve at finde posterne og mål.  

M.v.h. 

Årets julenisse. 

PS. Jeg fiksede årets juleløb i år til trods for at jeg var på arbejde, men regn IKKE 
med det fremover. Så NOGEN må gerne gøre sig overvejelser om, hvordan de vil 
lave næste års juleløb, hvis der skal være et. 

 


